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لمحة عن صافوال

نحن مجموعة استراتيجية است�ثمارية
ي األغذية
قابضة رائدة في
قطاع ْ
َ
والتجزئة في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا وتركيا.

نحن نحافظ على محفظة است�ثمارية متنوعة ومتنامية من األصول المدارة
والغير مدارة  .كما ندير من خالل قطاعاتنا الرئيسية في مجالي األغذية والتجزئة،
أكبر سلسلة متاجر للتجزئة في المملكة ،وننتج المنتجات الغذائية لالستهالك
اليومي التي تحظى برضا عمالئنا ،وتشمل زي�وت الطعام والسكر والمكرونة
واألغذية المجمدة في أكثر من  30دولة حول العالم .نحن شركة تؤمن بقوة
بشعارها "قيمة أساسها القيم"" .نحن صافوال" .منذ ت�أسيسها عام 1979م ،اختار
المست�ثمرون صافوال ألدائها ولمعرفتها المتخصصة وخبرتها الواسعة بالسوق.

االست�ثمارات في قطاع األغذية
األسواق الرئيسة
المملكة العرب�ية
السعودية

إي�ران

مصر

السودان

تركيا

المغرب

الجزائر

العراق

االمارات العرب�ية
المتحدة

مصر
متاجر بنده5 :
الكويت
متاجر هرفي8 :

المملكة العرب�ية
السعودية
متاجر بنده214 :
متاجر هرفي368 :

تشمل منتجاتنا الغذائية است�ثمارات في عمليات ومنتجات ذات عالمات تجارية متميزة ومعروفة
على امتداد الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا .وتعتبر صافوال لألغذية شركة رائدة في
السلع االستهالكية األساسية المعبأة ،ذات العالمات التجارية ،والتي يتم تسويقها في أكثر من
 30دولة .ونحن نفتخر بأن معظم هذه العالمات رائدة في الفئات واألسواق التي تعمل فيها .إننا
مستمرون في بناء وتطوي�ر منتجاتنا القائمة من خالل التوسع في المنتجات ذات القيمة المضافة
وتنويع محفظتنا االست�ثمارية .كما أننا نحقق األرباح من خالل است�ثماراتنا االستراتيجية طويلة األمد،
ال عن أننا أكبر مساهم في شركة المراعي الرائدة في تصنيع وتوزيع األغذية في الشرق
فض ً
األوسط ،وذلك بحصة تبلغ  ٪34.52من رأس مال الشركة ،وقمنا في عام 2018م باالستحواذ على
حصة األغلبية في مجموعة شركات الكبير ،وهي إحدى الشركات الرائدة في المنطقة في مجال
تصنيع وتوزيع األغذية المجمدة.

%44

%34.52

%51

ما تشكله األغذية من
ايرادات المجموعة

نسبة الملكية في المراعي

نسبة الملكية في "الكبير"

اقرأ مراجعة األداء لدينا صفحة 20

االست�ثمارات في قطاع التجزئة
ُتع َت َبر شركة بنده للتجزئة الشركة الرائدة واألكبر في قطاع التجزئة الحديثة في المملكة العرب�ية
السعودية ،حيث تمتلك  214سوق ًا تجاري ًا وتقدم خدماتها إلى حوالي  116مليون عميل سنوي ًا .وتفتخر
بنده بتاريخها المميز في هذا المجال ،واستحواذها على حصة قيادية في السوق ،وتحقيق الشركة
انتشار ًا جغرافي ًا كبير ًا في كافة أنحاء المملكة .كما تعتبر صافوال أكبر مساهم في شركة هرفي
للخدمات الغذائية بملكية تبلغ  %49وتعتبر هرفي إحدى الشركات الرائدة في نشاط المطاعم في
المملكة ،وتعمل أيض ًا في نشاط المخبوزات وعمليات تصنيع اللحوم.

بنغالدش
متاجر هرفي3 :

أسواق التصدير
أفغانستان
أنغوال
البحري�ن
بنين
الكاميرون
كندا
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جزر الرأس األخضر إثيوبيا
الصين
فرنسا
جزر القمر
غامبيا
الكونغو
غانا
جيبوتي
غينيا
إريتريا
العراق
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إيطاليا
األردن
كينيا
الكويت
لبنان
ليبيريا

ليبيا
جزر المالديف
مالي
موريشوس
مايوت
المغرب

موزمبيق
نيبال
نيوزيلندا
هولندا
سلطنة عمان
باكستان

فلسطين
قطر
رواندا
سيراليون
سنغافورة
الصومال

صوماليالند
جنوب أفريقيا
كوريا الجنوبية
جنوب السودان
إسبانيا
سيريالنكا

السودان
سوريا
تنزانيا
تونس
تركيا
اإلمارات

أوغندا
المملكة المتحدة
اليمن

%56

219

379

ما تشكله التجزئة من
ايرادات المجموعة

عدد متاجر بنده في أكثر
من  40مدينة

عدد متاجر هرفي
في أكثر من  50مدينة

اقرأ مراجعة األداء لدينا صفحة 32
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أبرز الجوانب االستراتيجية والمالية

أبرز إنجازات العام
واجهت مجموعة صافوال خالل ٢٠١٨م عام من التحديات والفرص
في جميغ االسواق التي تعمل فيها .مع ذلك ،نواصل تركيزنا
والتزامنا باستراتيجيتنا على المدى الطوي�ل لتعزي�ز مركزنا الريادي
في السوق بما يتيح لنا تجاوز هذه المرحلة الصعبة والخروج
منها أكثر قوة ومرونة.

واصلت التحديات االقتصادية الصعبة للغاية ت�أثيرها على
أنشطتنا في جميع االسواق التي نعمل فيها خالل عام
٢٠١٨م .فقد تراجعت إي�رادات المجموعة من  23.8مليار ريال
في عام ٢٠١٧م إلى  21.8مليار ريال في عام ٢٠١٨م ،بينما
تراجع الدخل التشغيلي من  1.2مليار ريال إلى  643.7مليون
ريال قبل البنود اإلست�ثنائية .وبلغ صافي الخسارة اإلجمالية
خالل العام  520.4مليون ريال بعد تسجيل المصاريف اإلست�ثنائية
البالغة  531مليون ريال ،بالمقارنة مع صافي ربح بلغ 1.03
مليار ريال في عام ٢٠١٧م ،والتي تضمنت صافي ربح
إست�ثنائي بقيمة  381مليون ريال.
إن النمط والعادات االستهالكية ت�تغير بينما ت�تزايد ت�كاليف
ممارسة األعمال .وقد ضاعف من اآلثار السلبية لهذا الوضع
فرض إجراءات تنظيمية جديدة في عدد من المناطق
الجغرافية التي تعمل فيها شركاتنا.
بالرغم من ذلك ،حافظنا على تواجدنا القوي والراسخ في
قطاع األغذية ،حيث حققنا حجم مبيعات إجمالية للعام تقارب
 1.7مليون طن من زي�وت الطعام ،و 2.2مليون طن من السكر،
و 0.3مليون طن من المكرونة .وفي عام ٢٠١٨م ،بلغت
اإليرادات الصافية لشركة صافوال لألغذية  9.7مليار ريال ،حيث
حققت أرباح ًا إجمالية قاربت  1.2مليار ريال ،وأرباح ًا تشغيلية
بقيمة  379مليون ريال ،وخسائر صافية بقيمة  17مليون ريال.
نواصل أيض ًا االستفادة من األوضاع التي يمر بها االقتصاد في
الوقت الراهن من خالل االست�ثمار في مشاريع النمو،
ولتحقيق هذا الهدف قمنا باالستحواذ على حصة  %51في
مجموعة شركات الكبير ،وهي إحدى الشركات الرائدة في
قطاع األغذية المجمدة في المنطقة ،وتملك مصانع في
المملكة العرب�ية السعودية ودولة اإلمارات العرب�ية المتحدة،
ولها انتشار على امتداد دول مجلس التعاون الخليجي.
ال يزال سوق تجارة التجزئة يشهد تحديات كبيرة بالمملكة،
و تراجعت مبيعات السلع االستهالكية السريعة التداول في
المملكة بنحو  %5في عام ٢٠١٨م ،حيث تزامن ذلك مع تطبيق
ضري�بة القيمة المضافة والحساسية غير المسبوقة
للمتسوقين حيال األسعار وارتفاع أسعار الطاقة والخدمات
بجانب خروج عدد كبير من العمالة الوافدة واسرهم ،و بروز
عوائق كبرى أمام تعافي هذا القطاع.
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لقد أدت هذه العوامل إلى ت�أخير تعافي أداء عالمتنا التجارية
في قطاع التجزئة "بنده" ،حيث جائت المبيعات في عام ٢٠١٨م
أقل بقليل مما كانت عليه في عام ٢٠١٧م نتيجة تراجع أعداد
العمالء ،األمر الذي تم تعويضه جزئي ًا بزيادة حجم السلة
االستهالكية .وبلغت اإليرادات  11.1مليار ريال ،أي أقل بنسبة
 %5مما كانت عليه في عام ٢٠١٧م ،بينما ظل إجمالي األرباح
ثابت ًا عند مستوى  2.3مليار ريال (أقل بنسبة  %0.6من عام
٢٠١٧م) ،نتج عن ذلك خسارة صافية بلغت  917مليون ريال،
بالمقارنة مع خسارة صافية  1.02مليار ريال في عام ٢٠١٧م.
كما تم إغالق المتاجر الصغيرة "بندتي" خالل العام 2018م.
مع ذلك ،شهدت مبيعات المثل بالمثل انخفاض ًا بمعدل %2
فقط عن عام ٢٠١٧م.
ركزت المجموعة جهودها في االستمرار في تطوي�ر
استراتيجيتها الرامية إلى تعزي�ز محفظتها االست�ثمارية
التي ت�تم إدارتها بفعالية لتوفير وتخصيص رأس المال
المطلوب لالست�ثمار في فرص النمو بجانب االستفادة
المثلى من الخبرات والتجارب المتراكمة والمتاحة وتبادلها
بين شركات المجموعة.

اإليرادات (مليون ريال سعودي)

صافي الدخل (مليون ريال سعودي)

()520

٢٠١٧
١,٠٢٦

٢٠١٨
)(٥٢٠

21,815
٢٠١٥
١,٧٩٢

٢٠١٨
٢١,٨١٥

٢٠١٤
٢,٠٧٢

٢٠١٧
٢٣,٨٣٠

٢٠١٦
٢٦,٣٣١

٢٠١٥
٢٥,١٢٦

٢٠١٤
٢٦,٥٨٨

٢٠١٦
)(٣٦٣

إجمالي األصول (مليون ريال سعودي)

إجمالي الربح (مليون ريال سعودي)

3,898
٢٠١٨
٣,٨٩٨

٢٠١٧
٤,٣٩٤

٢٠١٦
٤,٦٥٣

22,252
٢٠١٥
٥,٠٢٥

٢٠١٤
٤,٨٦٤

حقوق المساهمين (مليون ريال سعودي)

٢٠١٨
٧,١٢٧

٢٠١٧
٨,٨٢٩

٢٠١٦
٢٥,٢٨٧

النفقات الرأسمالية (مليون ريال سعودي)

7,127

٢٠١٦
٨,٤٨٣

٢٠١٨
٢٢,٢٥٢

٢٠١٧
٢٣,٣٣٧

٢٠١٥
٢٦,٩٧٥

٢٠١٤
٢٦,٤٠٢

394

٢٠١٥
١٠,٥٥٠

٢٠١٤
٩,٩٦٦

٢٠١٨
٣٩٤

٢٠١٧
٦٧٣

٢٠١٦
١,٢٦٥

٢٠١٥
٢,٠٧٧

٢٠١٤
١,٨١٩
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

ترسيخ موقعنا على
امتداد جميع أسواقنا
يسرني أن أقدم
بالنيابة عن مجلس إدارة مجموعة صافوال،
ّ
لكم التقري�ر السنوي للمجموعة عن العام 2018م.

ابرز انجازات العام صفحة 6

لقد شهدنا عام ًا آخر ًا تخللته ظروف اقتصادية صعبة في
جميع األسواق التي نعمل فيها .في ظل هذه التحديات،
واصلت صافوال استراتيجية تطوي�ر طويلة األمد قمنا
باعتمادها لتعزي�ز مستقبل المجموعة كشركة استراتيجية
است�ثمارية قابضة في قطاع المنتجات االستهالكية ،وإي�جاد
قيمة مستدامة لمساهمينا وعمالئنا ومجتمعاتنا في كافة
المناطق الجغرافية المستهدفة.
ضمن توجهنا المستمر لتنويع أنشطتنا ،قمنا باالستحواذ
على حصة  %51في مجموعة شركات الكبير في عام 2018م
لندخل بذلك قطاع األغذية المجمدة من خالل حضور الشركة
المميز في منطقة الخليج .ويعكس ذلك هدفنا االستراتيجي
القائم على است�ثمار حالة عدم اليقين السائدة في الوقت
الراهن لتعزي�ز مركزنا الريادي في السوق االستهالكي
بالمنطقة من خالل األنشطة االست�ثمارية واالستفادة من
الفرص المتاحة.
في هذا العام ،واجهت "بنده" تحديات أكبر من التي شهدتها
في العام المنصرم 2017م ،وذلك نتيجة لمغادرة عدد كبير
من الوافدين وأسرهم المملكة ،وفرض ضري�بة القيمة
المضافة ،وتزايد األنشطة والعروض التروي�جية .لكن مع إعادة
الهيكلة ووجود فري�ق تنفيذي جديد ،بدأنا تطبيق خططنا
إلعادة ت�أهيل الشركة ،وهو مسار يحتاج إلى بعض الوقت،
لكننا نواصل التركيز بثبات على ضمان االستقرار والنجاح طوي�ل
األمد لبنده ،وكلنا ثقة بأننا نملك الطاقات والقدرات البشرية
والمكانة المتميزة التي ت�تيح لنا تحقيق ذلك.

سليمان عبد اهلل المهيدب
رئيس مجلس اإلدارة

تفخر مجموعة صافوال بنظامها المتميز في مجال حوكمة
الشركات .ولقد تم التركيز بشكل رئيسي في عام 2018م على
حوكمة إدارة المخاطر ،حيث قمنا بتطبيق إطار مت�كامل تم
تطوي�ره من قبل المجموعة واعتماده من قبل مجلس اإلدارة
خالل 2018م.

اقرا عن مسيرتنا صفحة ١٨

النتائج المالية

سجلت المجموعة خسارة صافية بقيمة  520مليون ريال في
عام 2018م متضمنة مصاريف إست�ثنائية بقيمة  531مليون
ريال ،بالمقارنة مع أرباح صافية بقيمة  1.03مليار ريال في
عام 2017م والتي ت�تضمن  694مليون ريال نتج من بيع  %2من
حصة المجموعة في شركة المراعي .وقد أدت التحديات التي
تواجه االقتصاد الكلي في أسواقنا إلى تراجع الربحية التي
ت�أثرت إلى حد كبير بتقلبات أسعار الصرف في منطقة آسيا
الوسطى بشكل مباشر أو غير مباشر.
مع ذلك ،ورغم اآلثار السلبية النخفاض قيمة العملة،
والتضخم ،وارتفاع معدل أسعار الفائدة ،واإلجراءات
التنظيمية ،وتزايد الت�كاليف ،وتقلص هوامش الربح ،وتغير
السلوكيات االستهالكية ،ال نزال نستحوذ على حصص األغلبية
في الشركات التابعة لنا .وسوف نحافظ على التزامنا
باألولويات الوطنية وأهداف رؤية المملكة  ،2030على الرغم
من األوضاع الصعبة السائدة.

ترسيخ مفهوم النجاح على المدى الطوي�ل

نيابة عن اخوتي و زمالئي في مجلس اإلدارة  ،أود أن أعرب
عن عميق تقديرنا و شكرنا لحكومتنا الرشيدة لدعمها و
مساندتها لقطاع االعمال و الشكر موصول كذلك لمساهمينا
الكرام وشركائنا االستراتيجي�ين لدعمهم المستمر وثقتهم
أيضا لموظفينا واإلدارة التنفيذية ،
في صافوال .نحن مدينون ً
فعال في تعزي�ز أهداف النمو طويلة األجل.
دورا
الذين لعبوا
ً
ً
ال تزال رحلتنا الطموحة مستمرة ونحن واثقون من مستقبلنا
بصفتنا المست�ثمر اإلستراتيجي الرائد في المملكة في مجال
إنتاج األغذية وتجارة التجزئة.

سليمان عبد القادر المهيدب
رئيس مجلس اإلدارة
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التقري�ر االستراتيجي
تقري�ر مجلس اإلدارة
القوائم المالية

أعضاء مجلس اإلدارة

أ .سليمان عبد القادر المهيدب

أ .بدر بن عبد اهلل العيسى

م .عبد اهلل محمد نور رحيمي

أ .فهد عبد اهلل القاسم

أ .محمد عبد القادر الفضل

أ .محمد ابراهيم العيسى

رئيس مجلس اإلدارة ،غير تنفيذي

نائب رئيس مجلس اإلدارة ،غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة ،غير تنفيذي*

عضو مجلس اإلدارة ،مستقل

عضو مجلس اإلدارة ،مستقل

عضو مجلس اإلدارة ،مستقل

الوظائف الحالية :رئيس مجلس إدارة شركة عبد القادر
المهيدب وأوالده ،عضو مجلس إدارة في العديد من
الشركات :شركة المراعي ،البنك السعودي البريطاني،
شركة التصنيع الوطنية ،شركة أكوا باور الدولية ،شركة
رافال للتطوي�ر العقاري ،شركة فيجن إنفست ،شركة ميار
لألغذية ،شركة أموال الخليج لالست�ثمار التجاري ،شركة تاج
األوفياء ،شركة ذات الصواري ،شركة األخشاب العالمية
المحدودة ،وشركة المهيديب القابضة.

الوظائف الحالية :الرئيس التنفيذي لشركة أمياس القابضة،
المدير المالي لشركة أصيلة لالست�ثمار.

الوظائف الحالية :مسؤول حكومي متقاعد.

الوظائف الحالية :رئيس مجلس اإلدارة (شركة أموال
لالستشارات المالية ،مستشار مجلس اإلدارة في شركة
اتحاد الراجحي القابضة لالست�ثمار.

الوظائف الحالية :رئيس مجلس إدارة مجموعة
شركات الفضل.

الوظائف الحالية :رئيس إدارة الميزانية العمومية
واالست�ثمار في البنك السعودي البريطاني
(2014م وحتى تاريخه).

الوظائف السابقة :رئيس مجلس إدارة شركة الشرق
األوسط لصناعة الورق (مبكو) ،رئيس مجلس إدارة الشركة
األولى للتطوي�ر العقاري ،شركة ثبات لإلنشاءات.
المؤهالت :السنة الثانية  -كلية الطب ،جامعة الملك
سعود ،المملكة العرب�ية السعودية.
الخبرات :مجال إدارة األعمال التجارية والصناعية والبنكية
وإدارة االست�ثمارات والتطوي�ر العقاري والمقاوالت،
باإلضافة لعضويته في مجالس إدارات عدد من الشركات.

الوظائف السابقة :مدير المحافظ االست�ثمارية بشركة
أتش إس بي سي السعودية المحدودة (2006م 2008 -م)،
محلل مالي وتسويقي  -سابك أمريكا ،محلل مالي -
جي بي مورغان.
المؤهالت :ماجستير في إدارة األعمال  -جامعة
رايس  -الواليات المتحدة ،بكالوري�وس في االقتصاد -
جامعة فيرجينيا  -الواليات المتحدة ،ومحلل مالي
معتمد (.)CFA
الخبرات :المجال المالي واإلداري وإدارة المحافظ
االست�ثمارية ،دراسة وتحليل الشركات المدرجة مالي ًا،
باإلضافة لعضويته في مجالس إدارات عدد من الشركات.

الوظائف السابقة :العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
لمجموعة صافوال (2015م 2016 -م) ،رئيس الهيئة العامة
للطيران المدني (2003م 2011 -م) ،مساعد مدير عام
صندوق التنمية الصناعية ( 1998حتى .)2003
المؤهالت :بكالوري�وس في الهندسة الميكانيكية من
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ،المملكة العرب�ية
السعودية ،وبرنامج االئ�تمان بنك تشيس مانهاتن جي بي
مورغان ،كما شارك في عدد من برامج القيادة المختلفة.
الخبرات :خبرات واسعة في القيادة واإلدارة والتموي�ل
والتخطيط االستراتيجي وإعادة الهيكلة ،تقلد عدد ًا من
المناصب اإلدارية الهامة في القطاعين العام والخاص،
باإلضافة لعضويته في مجالس إدارات عدد من الشركات.
* مالحظة :شغل المهندس رحيمي منص الرئيس التنفيذي
المكلف للفترة من  2/8إلى 2018/3/31م والتي تم
تصنيفه خاللها كعضو تنفيذي حسب المطالبات النظامية.

الوظائف السابقة :الرئيس التنفيذي لشركة أموال
لالستشارات المالية (2001م2011-م) ،المدير العام
لمجموعة العثيم التجارية (2000م 2001 -م) ،وشريك ـمدير
(شركة كي بي ام جي العالمية 1995 -م 1999 -م) ،المدير
التنفيذي لمستشفى دلة (1991م 1995 -م) ،وقبلها كان
شريك ًا بمكتب القاسم محاسبون قانونيون معتمدون
(1990م 1991 -م).
المؤهالت :بكالوري�وس علوم إدارية تخصص محاسبة
(جامعة الملك سعود) ،وبرنامج اإلدارة المتقدمة والقيادة
(جامعة اكسفورد) .

الوظائف السابقة :الرئيس التنفيذي لمجموعة
شركات الفضل.
المؤهالت :بكالوري�وس علوم اقتصادية وتسويقية من
جامعة سان فرانسيسكو  -الواليات المتحدة األمريكية.
الخبرات :خبرة تمتد ألكثر من  40عام ًا في مجال إدارة
الشركات من خالل إدارة مجموعة شركات الفضل والتي
تضم العديد من الشركات في مجاالت مختلفة ،باإلضافة
إلى عضويته في مجالس إدارات عدد من الشركات.

م .معتز قصي العزاوي

أ .عبد العزي�ز بن خالد الغفيلي

أ .عصام عبد القادر المهيدب

أ .عمر هدير نصرت الفارسي

عضو مجلس اإلدارة ،غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة ،غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة ،غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة ،مستقل

عضو مجلس اإلدارة ،مستقل

الوظائف الحالية :المدير التنفيذي للشركة السعودية
لإلنشاءات الصناعية والمشاريع الهندسية.

الوظائف الحالية :موظف حكومي متقاعد.

الوظائف الحالية :العضو المنتدب لشركة عبد القادر
المهيدب وأوالده ،باإلضافة لعضوية مجالس إدارات عدد
من الشركات.

الوظائف الحالية :العضو اإلداري  -شركة دیالى
لالستشارات (ذ.م.م)  -نیوی�ورك.

الوظائف الحالية :أعمال خاصة  -متقاعد.

الوظائف السابقة :يتولى إدارة أعماله الخاصة منذ تخرجه
من الجامعة.
المؤهالت :بكالوري�وس هندسة الحاسب اآللي من جامعة
الملك سعود بالرياض.
الخبرات :خبرة  25عام ًا في مجال إدارة االست�ثمارات
والتجارة والمقاوالت باإلضافة لعضوية مجالس إدارات
عدد من الشركات.
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المؤهالت :ماجستير في االقتصاد من الواليات المتحدة
األمريكية ،بكالوري�وس اقتصاد من جامعة الملك سعود.
الخبرات :خبرة في مجال الت�أمينات االجتماعية وإدارة
المحافظ االست�ثمارية واألسهم ،كما يتقلد عضوية عدد
من مجالس إدارات العديد من الشركات.

الوظائف السابقة :تقلد عدد ًا من المناصب اإلدارية
والقيادية وعضويات مجالس اإلدارة في مجموعة
شركات المهيدب.
المؤهالت :بكالوري�وس علوم (تخصص إحصاء) من جامعة
الملك سعود.
الخبرات :خبرة في إدارة عدد من الشركات في مجال
األغذية والمقاوالت ،باإلضافة لعضويته في مجالس إدارة
عدد من الشركات.

الوظائف السابقة :رئيس تداول المشتقات المالية
والهيكلة  -إدارة الخزينة في البنك السعودي البريطاني
(أغسطس 2012م  -سبتمبر 2014م).
المؤهالت :بكالوري�وس التجارة ،خيارات التموي�ل ،كلية
ساودر لألعمال ،جامعة بريتيش كولومبيا ،فانكوفر،
كندا.
الخبرات :خبرة واسعة في اإلدارة المالية واالست�ثمارات
واألسواق المالية .كما شغل منصب عضو مجلس إدارة
شركة سكون العقارية وشركة العقيق للتنمية العقارية.

الخبرات :استشارات مالية وإدارية ومراجعة ( 20سنة)،
إدارة تنفيذية  -مؤسسة صحية ( 5سنوات) ،إدارة
تنفيذية -تجارة تجزئة وجملة (سنة واحدة) ،باإلضافة إلى
عضويته في مجالس إدارات عدد من الشركات.

د .سامي محسن أحمد باروم

الوظائف السابقة :مدير عام األسهم المحلية بشركة
حصانة من 2014م إلى مارس 2017م ،كما كان مدير ًا إلدارة
االست�ثمارات المباشرة بالمؤسسة العامة للت�أمينات
االجتماعية (1991م 2013 -م).

(تم تعي�ينه بتاري�خ  6سبتمبر 2018م)

الوظائف السابقة :دائرة األعمال المصرفية االست�ثمارية
في بنك كریدت سویس فیرست بوسطن-نيوي�ورك
(2000م 2004 -م) ،ومحامي وعضو دائرة الخدمات المالية
والتجارية  -شركة وايت آند كيس  -نيوي�ورك (1994م -
2000م).
المؤهالت :بكالوري�وس في االقتصاد من جامعة نوتردام
ودكتوراه في القانون من كلية الحقوق في جامعة
كولومبيا ،نيوي�ورك ،أمريكا.
الخبرات :خبرة كبيرة في مجال التموي�ل والقانون
واالست�ثمار وعمليات الدمج واالستحواذ .كما أنه عضو
سابق في مجلس إدارة بنك الخليج الدولي (البحري�ن).

الوظائف السابقة :العضو المنتدب لمجموعة صافوال منذ
عام 2007م وحتى عام 2010م ،تقلد عدد ًا من المناصب
العليا بقطاعات صافوال المختلفة (اإلدارة المالية -
التجزئة  -األغذية  -العقار  -البالستيك 1993م 2007 -م)،
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزي�ز ،كلية
الهندسة من عام 1992م وحتى عام 1993م.
المؤهالت :دكتوراه في إدارة العمليات ونظم
المعلومات اإلدارية  -جامعة إنديانا بالواليات
المتحدة األمريكية ،ماجستير إدارة األعمال مع مرتبة
الشرف  -مدرسة وارتون لإلدارة جامعة بنسلفانيا
بالواليات المتحدة.
الخبرات :صاحب خبرة في مجال اإلدارة االستراتيجية والتخطيط
المالي واالست�ثماري وإدارة الشركات المساهمة وتقنية
المعلومات ،باإلضافة لعضويته في مجالس إدارات عدد
من الشركات.
التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال 2018
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التقري�ر االستراتيجي
تقري�ر مجلس اإلدارة
القوائم المالية

كلمة الرئيس التنفيذي

تعزي�ز مكانتنا
على كافة المستويات

لقد واجهنا في األسواق التي نعمل فيها داخل وخارج
المملكة العديد من المصاعب ،من أبرزها :انخفاضات في قيمة
العمالت ،رقابة على األسعار في ضوء إجراءات تنظيمية
معقدة ،وارتفاع ًا في معدالت التضخم ،مما شكل تحدي ًا
لجهودنا الرامية إلى تعزي�ز ربحية المجموعة .ورغم هذه
التحديات ،إال أننا واصلنا التركيز على تطوي�ر أعمالنا عبر زيادة
الكفاءة ،والتنويع ،وإطالق منتجات مبت�كرة ،مدعومة بمحفظتنا
االست�ثمارية الواسعة التي تضم عالمات تجارية مرموقة.
ومن خالل إطالقنا لمنتجات جديدة وتنويع إنتاجنا عبر إضافة
مصانع وعمليات جديدة ،نجحنا في االستفادة من األوضاع
السلبية واستغالل الفرص المتاحة لزيادة حصتنا السوقية.

إن اقتصادنا وصناعاتنا ال تزال تواجه تحديات في معظم
المناطق التي نمارس فيها أنشطتنا .بالرغم من ذلك ،نواصل
التزامنا الراسخ برسالتنا الهادفة إلى تحقيق الكفاءة
واإلنتاجية والربحية على المدى الطوي�ل كمجموعة استراتيجية
است�ثمارية قابضة رائدة.

في سوقنا المحلي بالمملكة العرب�ية السعودية ،واجهنا
التحديات الناتجة عن األوضاع التي يمر بها السوق ،والتغيرات
التي طرأت على التركيبة السكانية والسلوك والنمط
االستهالكي ،وضمن جهودنا لتجاوز تلك الصعوبات ،واصلنا
التركيز على تطوي�ر وتعزي�ز الكفاءة واألداء التشغيلي في
قطاعي األغذية والتجزئة ،فيما حافظنا على نهجنا القائم
على إدارة المحفظة االست�ثمارية وتخصيص رأس المال وإدارة
المخاطر.
وقد أسهم ذلك في تعزي�ز قوة مجموعتنا في مجاالت
متعددة ،وال سيما عبر إي�جاد هيكلية تنظيمية وتشغيلية أكثر
كفاءة لمواجهة التحديات الماثلة أمامنا.

الحوكمة واالستدامة

بنده – استرتيجية
مالئمة على المدى
الطوي�ل.
للمزيد اقرأ صفحة ٣٦

إن صافوال تسعى باستمرار لحماية شركائها االستراتيجي�ين
وسمعتها القوية والحفاظ على أصولها ،كما أننا ملتزمون
بمواصلة تطوي�ر ثقافتنا الخاصة بإدارة المخاطر في ضوء
البنية التحتية واالطار العام لحوكمة المخاطر والتطوي�ر
المستمر لفرق األعمال ،كما أن جهودنا لتعزي�ز ثقافة الوعي
بالمخاطر على امتداد المجموعة من خالل برنامج "واعي"
أسهمت بشكل كبير في تحسين ممارستنا لألعمال.
كما نواصل تطوي�ر برنامج مت�كامل إلدارة المخاطر سيتم
تطبيقه من خالل نظام راسخ للحوكمة وإدارة المخاطر
وااللتزام .وتعتبر منصة االستدامة "عالم صافوال" في مجال
المسؤولية االجتماعية إحدى المنصات األكثر شمولية في
المملكة.

النتائج المالية

حققت المجموعة إي�رادات بقيمة  21.8مليار ريال في عام
٢٠١٨م ،وال تزال تحافظ على مكانتها الرائدة في السوق ضمن
العديد من المناطق الجغرافية التي نمارس فيها أعمالنا،
وال سيما المملكة العرب�ية السعودية.
حققت شركة صافوال لألغذية إي�رادات صافية بقيمة  9.7مليار
ريال ،فيما بلغ حجم مبيعاتها  4.1مليون طن متري في عام
٢٠١٨م ،كما واصلت تنويع أنشطتها على مدار العام .بالتزامن
مع ذلك ،حققت شركة بنده للتجزئة ،التي ال تزال أكبر شركة
للتجزئة الحديثة في المملكة العرب�ية السعودية ،إي�رادات
بقيمة  11.1مليار ريال.
وقد قمنا باالستحواذ على حصة األغلبية في مجموعة
شركات "الكبير" ،إحدى أبرز شركات األغذية المجمدة في
المنطقة ،ضمن استراتيجيتنا القائمة على االستحواذ على
شركات إقليمية قوية ضمن فئة القيمة المضافة.

التنويع وإشراك قوانا العاملة

نستمر بالحفاظ على دعم وتطوي�ر موظفينا في جميع أنحاء
منظمتنا ،وقد قمنا بإطالق وتعزي�ز عدد من البرامج لتعزي�ز
انتمائهم ونجاحهم .كما حافظنا على التصنيف البالتيني
للسعودة.
و قد قمنا بإجراء استبيان داخلي لموظفينا في عام ٢٠١٨م
كشف عن زيادة بمعدل  6نقاط بالمقارنة مع نتائج االستبيان
األخير الذي أجري في عام ٢٠١٦م .وقد وفر لنا ذلك قاعدة
معرفية مفيدة ت�تيح لنا القيام بمبادرات لتعزي�ز مشاركة
الموظفين وترسيخ التعاون على امتداد الشركات التابعة لنا.

آفاق المستقبل

أنا واثق بأن المجموعة ستجتاز هذه المرحلة الحافلة
بالتحديات والتقلبات لتخرج منها أشد قوة وصالبة بإذن اهلل.
ال يزال أمامنا الكثير من العمل ،ونحتاج إلى الوقت لتحقيق
تطلعاتنا .قناعتي راسخة بالمسار االستراتيجي الذي اعتمدناه
للحفاظ على مركزنا في السوق وتعزي�زه على المدى الطوي�ل.
أود أن أتقدم بالشكر لجميع مساهمينا و عمالئنا و موظفينا
وموردينا وشركائنا على دعمهم لنا ،فيما نعمل على تعزي�ز
قدرات مجموعة صافوال وبناء مستقبلها المشرق.

م .أنيس أحمد مؤمنه
الرئيس التنفيذي للمجموعة

األداء الموحد للمجموعة.

م .أنيس أحمد مؤمنه
الرئيس التنفيذي للمجموعة

للمزيد اقرأ صفحة ٦٠

األستحواذ على الكبير.
للمزيد اقرأ صفحة ٣٠
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التقري�ر االستراتيجي

التقري�ر االستراتيجي
تقري�ر مجلس اإلدارة
القوائم المالية

أعضاء اإلدارة التنفيذية

يمتلك فري�ق اإلدارة التنفيذية في مجموعة صافوال خبرات واسعة في قطاعات
متعددة على امتداد منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا ،ويتميز بسجله
الحافل باإلنجازات في العديد من القطاعات على مدار عدة عقود ،بما في ذلك
الهيئات الحكومية واالست�ثمار والتموي�ل واألغذية والتجزئة واألدوية واالتصاالت.

م .أنيس أحمد مؤمنة

أ .سامح محمود حسن

د .بندر طلعت حموه

أ .نعمان فرخ عبدالسالم

أ .هدى اللواتية

أ .طارق محمد إسماعيل

الرئيس التنفيذي لمجموعة صافوال

الرئيس التنفيذي لشركة صافوال األغذية
(منذ يناير 2019م)

الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة

المدير المالي لمجموعة صافوال

الرئيس التنفيذي لالست�ثمار بمجموعة صافوال

المدير التنفيذي للشئون العامة واالستدامة
وأمين مجلس إدارة صافوال

الوظائف السابقة :الرئيس التنفيذي لمجموعة سدكو
القابضة .كما عمل مع مجموعة سامبا المالية حيث شغل
عدة مناصب منها المدير العام وكبير مسؤولي االئ�تمان.
باإلضافة إلى ذلك ،عمل في شركة بروكتر أند غامبل.

الوظائف السابقة :الرئيس التنفيذي لإلست�ثمار في
مجموعة الفيصلية ،الرئيس التنفيذي لشركة تداوي
السعودية للرعاية الصحية ،الرئيس التنفيذي للعمليات
مجموعة باسمح التجارية والصناعية ،كما تقلد عضوية
مجالس إدارة عدد من الشركات.

الوظائف السابقة :الرئيس التنفيذي لشركة النهدي
الطبية ،المشرف العام على الشئون العامة
بوزارة الصحة.

الوظائف السابقة :المدير المالي لشركة صافوال لالغذية ؛
المدير المالي لمجموعة عطية؛ المدير المالي لشركة
إعمار المدينة االقتصادية ؛ نائب المدير المالي لمجموعة
صافوال ؛ المدير المالي لمجموعة صافوال ؛ المدير العام
األول للشؤون المالية وت�كنولوجيا المعلومات في شركة
صافوال لألغذية ؛ مدير مالي صافوال البحري�ن ؛ مساعد
مدير الت�كلفة والميزانية لمصنع االسمنت في باكستان.

الوظائف السابقة :عملت لمدة  13عام ًا في مجموعة
أبراج ،وكان آخر منصب تقلدته فيها هو شريك ورئيس
االست�ثمار لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وعضو
في لجنة االست�ثمار ،حيث قادت استراتيجية االست�ثمار
والتعامالت في دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

الوظائف السابقة :المدير التنفيذي لالتصال والمسؤولية
االجتماعية بمجموعة صافوال ،مدير أول االتصال
والمسؤولية االجتماعية بشركة بنده للتجزئة،
مدير أول االست�ثمار والتسوي�ق بمجموعة أعيان،
مدير كبار الشخصيات بشركة إعمار المدينة االقتصادية.

المؤهالت :بكالوري�وس بدرجة الشرف في اقتصاد األعمال
من جامعة براون بالواليات المتحدة األمريكية،
وبكالوري�وس في علم األعصاب من جامعة براون
بالواليات المتحدة األمريكية.

المؤهالت :بكالوري�وس في إدارة األعمال من جامعة
دبي ،شهادة معتمدة في حوكمة الشركات من جامعة
انسياد الفرنسية ،منح الدكتوراه الفخرية في االستدامة
من األمم المتحدة.

الخبرات :لها خبرة واسعة في مجال قيادة استراتيجية
االست�ثمار والتشغيل وإبرام الصفقات وإعادة الهيكلة
بجانب خبرتها في مجال االستحواذ والتملك وإدارة
المحافظ االست�ثمارية وخطط الخروج من االست�ثمارات في
العديد من القطاعات.

الخبرات :له خبرة كبيرة في مجال االتصال المؤسسي
والعالقات العامة والمسؤولية االجتماعية واالست�ثمار
وشؤون مجالس اإلدارة واللجان.

المؤهالت :شهادة ماجستير العلوم في اإلدارة
الهندسية مع مرتبة الشرف وبكالوري�وس العلوم في
الهندسة المدنية مع مرتبة الشرف ،كالهما من جامعة
جورج واشنطن  -الواليات المتحدة.
الخبرات :له خبرة تمتد ألكثر من  25عام ًا في القطاع الخاص
وقطاع الخدمات المالية ،وأتاحت له مسيرته المهنية
اكتساب خبرات في مجموعة متنوعة من قطاعات
األعمال ،بما في ذلك االست�ثمارات و التجزئة و الصناعة و
التطوي�ر العقاري.

المؤهالت :البكالوري�وس في اإلقتصاد من الجامعة
األمريكية بالقاهرة (1987م).
الخبرات :لديه خبرة واسعة في القيادة والتخطيط
االستراتيجي وإدارة شركات متعددة الجنسيات تعمل
في قطاع وأنشطة الصناعات الغذائية وقطاعات
أخرى متنوعة.

المؤهالت :بكالوري�وس في علوم الصيدلة من جامعة
الملك سعود ،المملكة العرب�ية السعودية.
الخبرات :له خبرة واسعة تمتد ألكثر من  27عام ًا في قطاع
التجزئة والصناعات الدوائية والغذائية ،كما تقلد العديد
من الناصب اإلدارية في القطاعين الخاص والعام.

المؤهالت :بكالوري�وس مالية  ،جامعة كراتشي  ،باكستان ؛
حاصل على مؤهالت مهنية في محاسبة الت�كاليف
واإلدارة  ،وإدارة الضرائب ؛ مشارك في معهد محاسبة
الت�كاليف واإلدارة ؛ زميل معهد إدارة الضرائب.
الخبرات :يتمتع بخبرة  30عام ًا في مجال اإلدارة المالية
والتموي�ل والمحاسبة.

م .بدر حامد العوجان

الرئيس التنفيذي السابق لشركة صافوال األغذية (حتى ديسمبر )2018
الوظائف الحالية :عضو مجلس إدارة شركة صافوال لألغذية.
الوظائف السابقة :الرئيس التنفيذي لشركة صافوال لألغذية ،العضو المنتدب لمجموعة المهيدب لألغذية ،العضو
المنتدب لمجموعة شركات العوجان للصناعات ،رئيس مجلس ادارة شركة الشرقية الصناعية ( ،)OCIEعضو في مجالس
عدد من الشركات في المملكة العرب�ية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وفي الشرق األوسط مثل مصر وتركيا
والمغرب والجزائر والعراق والهند.
المؤهالت :بكالوري�وس في الهندسة الميكانيكية  -جامعة الملك سعود.
الخبرات :له خبرة واسعة تمتد لسنوات في مجال التخطيط وإدارة الشركات العاملة في مجال األغذية والتجزئة.
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التقري�ر االستراتيجي

التقري�ر االستراتيجي
تقري�ر مجلس اإلدارة
القوائم المالية

نموذج أعمالنا واستراتيجيتنا

نموذج إعادة البناء الذي يهدف إلى
نمو طوي�ل األجل
انطالق ًا من دورنا كمساهم استراتيجي يركز
على المستهلكين ،نحن نهدف إلدارة وبناء
واالست�ثمار في المؤسسات التي تزيد حصتنا
من إنفاق المستهلكين.

مكامن قوتنا
التركيز االستراتيجي

ت�تعامل صافوال مع الشركات من منظور بعيد األمد يرت�كز على
توجهات المستهلكين ،وتهدف إلى تخصيص وإعادة تخصيص
رأس المال لتعزي�ز القيمة على المدى الطوي�ل.

إطار عام راسخ للحوكمة

إطار عام قوي للحوكمة والشفافية ،يحظى باألولوية على
مدار تاري�خ المجموعة ،ويسهم في تعزي�ز ثقة المستهلكين.

كيف نوفر القيمة

بناء القدرات

مع التطور المتنامي للسوق ،وضمن مسيرة صافوال إلعادة بناء
المستقبل التي بدأت مع إطالق هويتنا الجديدة في عام 2016م ،ظلت
مسألة بناء القدرات من أبرز األولويات االستراتيجية لمجموعة صافوال.
لقد نجحنا في تعزي�ز فرقنا وقدراتنا االستراتيجية واالست�ثمارية ،تطوي�ر
االتصاالت وعالقات المست�ثمري�ن ،وإنشاء قسم إلدارة المخاطر .وعلى
مستوى الشركات التابعة للمجموعة ،أتاحت لنا التغي�يرات في قيادة
شركة بنده الت�أثير على استراتيجيتنا التطوي�رية بهدف تحقيق االستدامة
على المدى الطوي�ل.

البنية التحتية والوصول إلى المستهلكين

من خالل مجموعة شركاتنا ،نحن نملك أكبر شبكة توزيع
وحضور رائد في قطاع التجزئة و مجموعة من العالمات
التجارية الرائدة تمكننا من زيادة حصتنا السوقية في
المملكة ،ونصل إلى مالي�ين المستهلكين عبر جميع أسواقنا.

التحديات التي نواجهها
تحديات اقتصادية في الدول التي نعمل فيها
تراجع قدرات المستهلكين

قيم صافوال

ليست القيم مجرد عبارات اوحبرعلى ورق بالنسبة
لمجموعة صافوال,بل هي برنامج عمل يوجه
افعالنا اليومية سواء على مستوى األفراد او
مستوى الفري�ق او مستوى الشركة,ظلت قيم
صافوال توجة عملنا منذ ت�أسيس المجموعة في
عام ,1979وهذه المبادىء هي:
16
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مراقبة وإدارة األداء

بوصفها مجموعة قابضة ذات توجهات استراتيجية ،ينبغي على صافوال
إي�جاد األدوات الالزمة إلدارة األداء بفعالية على امتداد محفظتها
االست�ثمارية.
وقد قمنا خالل مسيرة إعادة البناء بزيادة عدد المجالس في محفظتنا
من خالل ممثلين عن صافوال باإلضافة إلى نخبة من أصحاب الخبرة
والكفاءة .كما قمنا بتحسين إجراءات التبليغ وإعداد الميزانيات الشهرية
والفصلية والسنوية ،بما يعكس نشاط وحيوية المجموعة ،كما بادرنا
إلى تعي�ين مدراء محافظ متخصصين من أجل تعزي�ز دورنا.

القيم الفردية
•التواضع :مهما بلغت معرفتي يوجد المزيد.
•اإلتقان :اتم عملي على اكمل وجه
•العزيمة :خطتي ان انجح
•اإلقتداء :اتعلم ممن حولي

التخصيص الفعال لرأس المال

بوصفها شركة استراتيجية است�ثمارية قابضة ،تهدف صافوال إلى زيادة
العائد على االست�ثمار وتوزيع أو إعادة توزيع رأس المال لتعزي�ز عوائد
المساهمين عبر االست�ثمار في فئات تملك إمكانيات عالية على المدى
الطوي�ل في قطاع المنتجات االستهالكية.
لقد تركزت مسيرتنا إلعادة البناء مؤخر ًا على تعزي�ز العائدات من خالل
االست�ثمار في تطوي�ر شركة بنده وتخصيص رأس المال لقطاع رئيسي
نعتبر أنه يشكل جزء ًا أساسي ًا في مجموعتنا ،وذلك رغم التحديات التي
شهدها في الفترة األخيرة .كما است�ثمرنا في توسيع محفظة شركة
صافوال لألغذية عبر تخصيص جزء من رأس المال إلى مشروعنا المشترك
في مجال المأكوالت البحرية وتوسيع أنشطتنا الموجهة للمصانع
والشركات في قطاع الدهون المتخصصة والمرغري�ن من خالل مصنع
الشركة الدولية للصناعات الغذائية .وأخير ًا ،نجحنا في ت�أكيد فوائد إعادة
تخصيص رأس المال بين االست�ثمارات من خالل إعادة تخصيص رأس مال
بقيمة  571مليون ريال من المراعي إلى مجموعة شركات الكبير ،مما
أسهم في تعزي�ز قطاع رئيسي آخر ضمن المجموعة من خالل التخصيص
الفعال لألموال لتعزي�ز الربحية.

عمليات دمج واستحواذ تحويلية

ضمن استراتيجيتنا كشركة است�ثمارية قابضة ،نحن نهدف إلى التركيز
على عمليات االستحواذ إلنشاء قطاعات أعمال جديدة وتعزي�ز خدمات
صافوال للمستهلكين على امتداد أسواقنا ،وبالتالي االستمرار في
زيادة حصتنا من إنفاق المستهلكين.
في عام 2018م ،أتممنا بنجاح عملية االستحواذ على مجموعة شركات
الكبير ،مما عزز مكانتنا في قطاع األغذية المجمدة من خالل إحدى
الشركات الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي .ومن خالل التركيز
المتزايد على راحة المستهلكين ،ومشاركة السيدات في القوة العاملة،
والنمو المتوقع في االستهالك عبر قطاع الفنادق والمطاعم
والمقاهي ،نتوقع أن توفر "الكبير" فرص نمو كبيرة لمجموعة صافوال
في السنوات القادمة.

القيم الجماعية
•أحسان الظن :ثقتنا ببعضنا ,اساس تعاملنا
•المؤازرة :ندعم بعضنا البعض
•القبول :نستمع لبعضنا ونتقبل اآلراء بمختلفها
•اإلقبال :نعمل معا على التطوي�ر والنجاح

التعاون بين المحافظ االست�ثمارية

تهدف المجموعة إلى االستفادة من دورها كمساهم استراتيجي في
القطاع االستهالكي من خالل تعزي�ز التعاون بين مختلف شركاتنا.

وقد بدأت مسيرتنا في إعادة البناء مع التركيز على التطوي�ر وبناء
القدرات ،وسوف يوفر لنا ذلك قاعدة راسخة للتعاون في المرحلة
التالية.

التخطيط االستراتيجي على المدى الطوي�ل

تعتبر صافوال أنه باإلضافة إلى اإلدارة المدروسة لرأس المال
والشركات التشغيلية لتعزي�ز األداء واالستدامة طويلة األمد على
مستوى الشركات التابعة للمجموعة ،يتمثل دورنا في التعامل مع
أسواقنا وشركاتنا وعملياتنا بهدف تحقيق طموحاتنا في زيادة حصتنا
من إنفاق المستهلكين وتحقيق المزيد من األرباح على المدى الطوي�ل.

لتحقيق ذلك ،نحن نكرس وقتنا وجهدنا لتطوي�ر التوجهات االستراتيجية
على المدى الطوي�ل ،لنتيح لقياداتنا النظر إلى ما بعد المرحلة الحالية
ومناقشة ومواءمة الرؤية والتوقعات والمخاطر للسنوات القادمة،
مما يوفر إطار العمل الذي يمكن من خالله تفعيل الخطوات
االستراتيجية األخرى.

قيم المجموعة
•التقوى :نحمل مسؤلية الحفاظ على الثقة الموضوعة فينا
•األمانة :توظيف الموارد الصحيحة في اإلست�ثمارات الصحيحة
•المجاهدة :إدراكنا والتطوي�ر الذاتي لمقدراتنا
•البر :عملنا المسؤول تجاة من اعتمد علينا

التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال 2018
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مسيرتنا

تاري�خ قوي من
النمو المستدام

مجموعة
قطاع األغذية
قطاع التجزئه

1979

1981

1982

1991

1991

1992

1992

1992

1993

ت�أسيس صافوال برأسمال
مدفوع قدره  40مليون ريال
 50موظف ًا.

بدء تشغيل مصفاة صافوال
لزي�وت الطعام في جدة كأول
مصفاة من نوعها في
المملكة العرب�ية السعودية.

إطالق زيت الذرة عافية بحلول
أواخر الثمانينيات ،استحوذت
صافوال على حصة سوقية
بلغت  %70من سوق زي�وت
الطعام في المملكة.

استحواذ صافوال على مصنع
الكرتون السعودي إلنشاء
شركة صافوال ألنظمة التغليف
(تم بيعها في عام 2015م).

االستحواذ على حصة  %40من شركة
المراعي (انخفضت الحصة بعد االكت�تاب
العام في عام  2005م) ،ثم تم إعادة
زيادتها إلى  %36.5في عام 2013م.
(كما تم بيع  %2خالل العام 2017م
لتصبح النسبة .)%34.52

إدراج صافوال في
السوق المالية
السعودية.

إطالق عمليات صافوال
البحري�ن وصافوال مصر
لزي�وت الطعام.

ت�أسيس شركة صافوال
لألغذية الخفيفة
واالستحواذ على %100
من شركة تسالي (تم
بيعها في عام 2001م).

إطالق مشروع مشترك
مع شركة تيت آند اليل
إلنشاء الشركة المتحدة
للسكر -أول مصفاة
للسكر في المملكة
العرب�ية السعودية.

2004

2003

1998

1995

1995

1993

بنده تطلق أسواق هايبربنده،
وت�توسع في الخارج ،وتفت�تح
متجر هايبربنده في دبي
(تم بيعه في عام 2017م).

إطالق صافوال لألغذية
عملياتها في زي�وت
الطعام في المغرب
والسودان.

بدء عمليات صافوال في قطاع التجزئة بعد االندماج مع العزي�زية بنده
استحواذ صافوال على حصة قدرها  %70من هرفي من خالل الدمج مع
بنده .تم إدراج هرفي في السوق المالية السعودية مع احتفاظ صافوال
بـ  %49من أسهمها .استحواذ صافوال على حصة في المواشي (تم بيعها
في عام  ،)2000وديمة (تم بيعها في عام  )2001وشركة العزي�زية التجارية
لالست�ثمار (تم بيعها في عام  ،)2009من خالل االندماج مع بنده.

صافوال لألغذية تنشئ مصنع ًا لزي�وت الطعام في مصر .ت�أسيس
عافية مصر العالمية من خالل دمج صافوال مصر مع سايم داربي
مصر .واالستحواذ على  %50بعد االندماج .وفي عام 2009م ،زادت
حصة صافوال لألغذية إلى .%99

استحواذ صافوال ألنظمة
التغليف على الشركة
السعودية لألكواب
والعبوات الورقية (تم
بيعها في عام 2003م).

االستحواذ على حصة  %41من
شركة الزجاج السعودية،
وزيادة هذه النسبة الى %60
في العام التالي (تم بيعها
في عام ٢٠٠٤م).

2004

2004

2005

2006

تحقيق صافوال الهدف االستراتيجي  5مليار ريال من المبيعات
و 500مليون ريال ربح خالل  5سنوات ،وذلك قبل الموعد المحدد
بـ  12شهر ًا  .اعتماد معاي�ير جديدة لحوكمة الشركات ،وليس فقط
للتوافق القانوني ،ولكن كالتزام أخالقي يتماشى مع قيم
صافوال المؤسسية.

بدء عمليات صافوال لألغذية في األسواق اإليرانية من خالل
االستحواذ على  %49من شركة متخصصة في زي�وت الطعام،
وارتفاعها إلى  %80في عام 2004م ،و %90في عام 2014م .استحواذ
صافوال لألغذية على  %90من أعمال شركة لزي�وت الطعام في
كازاخستان (تم بيعها في عام 2014م).

ت�أسيس صافوال لشركة كنان العقارية ،وبيع  %70من
أسهمها من خالل اكت�تاب خاص .ت�أسيس شركة البتول
لالمتيازات للتركيز على أنشطة التجزئة الناشئة :ماغ أند
بين ،بونيا ،كارلو رينو ،جاكلين ،إيف روشيه (تم بيعها في
عام 2011م).

است�ثمرت صافوال كمساهم مؤسس في مدينة الملك
عبد اهلل االقتصادية ومدينة المعرفة االقتصادية.
استحواذ صافوال ألنظمة التغليف على شركة نيو مارينا
للبالستيك في مصر ،وشركة الشرق للصناعات
البالستيكية في المملكة (تم بيعها في عام 2015م).

2012

2011

2009

2008

2008

2008

2007

صافوال لألغذية تؤسس شركة
لتوزيع منتجاتها في إي�ران
(تولو باكشي أفتاب).

حصول صافوال على المرتبة الثانية للحوكمة
قبل (ستاندردز أند بورز) ،ومعهد
والشفافية من َ
الحوكمة ومؤسسة التموي�ل الدولية .دخول صافوال
لألغذية سوق المكرونة من خالل االستحواذ على
شركة الملكة وشركة الفراشة في مصر.

استحواذ بنده على الشركة المتحدة
لألسواق المركزية في لبنان (تم بيعها
في  .)2013استحواذ بنده على عمليات
أسواق جيان .وتوسيع شبكتها لتصل
إلى  152سوق ًا.

بنده تستحوذ على المخازن
الكبرى .بنده تفت�تح أول مركز
توزيع لها في الرياض.

إطالق صافوال لألغذية
عملياتها التجارية لت�كري�ر سكر
القصب في مصر .ت�أسيس
صافوال لألغذية مصفاة لت�كري�ر
زي�وت الطعام في الجزائر.

إعالن صافوال عن التزامها باست�ثمار
 %1من جميع األرباح التشغيلية
المستقبلية في برامج المسؤولية
االجتماعية ،ومنها جسور صافوال،
ومكين ومجموعة أخرى من
المبادرات االجتماعية.

استحواذ صافوال
لألغذية على شركة
يودوم لزي�وت
الطعام في تركيا.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

إصدار أول صكوك لصافوال بقيمة  1.5مليار ريال.
استحواذ صافوال على أسهم مجموعة المهيدب
في بنده ( )%18.6وفي شركة صافوال لألغذية ()%10
مقابل إصدار  33.9مليون سهم جديد في صافوال
وزيادة رأس المال إلى  5.34مليار ريال.

بدء عمليات إنتاج السكر من
البنجر من خالل شركة
اإلسكندرية للسكر ،وت�أسيس
شركة لالستصالح الزراع.

استحواذ صافوال لألغذية على  %90من
شركة نوتريكا ،وهي تقوم بتصنيع
منتجات الحلويات بيش بيش في إي�ران.
إطالق مشروع مشترك مع الشركة
الرائدة في مجال المأكوالت البحرية
العالمية  -االتحاد التايالندي  -إلطالق
العالمة التجارية جون ويست الشهيرة
في  12سوق ًا في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا وتركيا.
إطالق مجموعة صافوال لألغذية
شركة عافية للتوزيع في المملكة
العرب�ية السعودية.

إطالق صافوال هويتها الجديدة
للعالمة التجارية التي ترمز إلى
تطورها لتصبح مجموعة
استراتيجية است�ثمارية قابضة.
حصول صافوال على جائزة
السعفة الذهبية للشفافية
والنزاهة من مؤسسة سعفة
القدوة الحسنة.

مجموعة صافوال تبيع  %2من أسهمها في شركة المراعي كجزء من عملية
إعادة توزيع رأس المال ،مع بقائها أكبر مساهم في شركة المراعي حيث
تملك نسبة .%34.52

استحواذ مجموعة صافوال على حصة
الغالبية في شركة الكبير ( ،)%51التي تعتبر
من الشركات الرائدة في مجال األغذية
المجمدة في المنطقة.

شركة بنده للتجزئة تطلق بندتي  -عبارة عن مراكز
تجارية صغيرة (تم إغالقها في .)2018

بنده تفت�تح مركز التوزيع المركزي الثاني
في مدينة الملك عبد اهلل االقتصادية.
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تم تصنيف مجموعة صافوال ضمن أفضل  10شركات على مستوى الشرق
األوسط وشمال أفريقيا لتطبيقها وتوافقها مع معاي�ير الشفافية في
مجال الحوكمة واالستدامة (العمل االجتماعي والبيئي) من قبل مؤشر
ستاندارد آند بورز وداو جونز ومعهد الحوكمة بدبي.
تم افت�تاح مصنع جديد في جدة إلنتاج الدهون المتخصصة وبيعها للشركات
والمصانع (.)B2B
ت�أسيس مشروع مشترك في العراق مع شركة "أفيس" ( )Avesإلنشاء شركة
"بونص لألغذية المحدودة" ( ،)Bonus Food Company LLCالتي تعمل في
مجال ت�كري�ر وتعبئة زي�وت الطعام والسمسم النباتي في العراق.
تماشي ًا مع استراتيجية إعادة التركيز على األسواق الرئيسية ،بنده للتجزئة
تبيع متاجر الهايبر ماركت التابعة لها في دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة
بمبلغ إجمالي قدره  80مليون درهم إماراتي.

التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال 2018

19

التقري�ر االستراتيجي

التقري�ر االستراتيجي
تقري�ر مجلس اإلدارة
القوائم المالية

ملخص األداء

االست�ثمارات في
قطاع األغذية

"لقد واجهنا هذا العام تحديات هي االعنف منذ األزمة المالية العالمية في عام
2008م على امتداد أسواقنا الرئيسية .ولتجاوز هذه الظروف الصعبة التي مر بها
االقتصاد الكلي ،من االنخفاض الحاد في قيمة العمالت واالرتفاع في نسبة التضخم
وأسعار الفائدة واإلجراءات التنظيمية ،فقد واصلنا التركيز على أساسيات أعمالنا
من أجل تعزي�ز الكفاءة ،وذلك بالتزامن مع إطالق منتجات مبت�كرة جديدة في فئات
ذات قيمة مضافة .وسوف نستمر في بناء الجودة لعالماتنا التجارية وضمان
مكانتنا على المدى الطوي�ل في مختلف المناطق الجغرافية التي نمارس فيها
أعمالنا ،وذلك من خالل التنويع المتواصل في مصادر الدخل ،بما في ذلك االست�ثمار
في زيادة طاقتنا اإلنتاجية الموجهة للمصانع والشركات".
– الرئيس التنفيذي لشركة صافوال لألغذية

واصلت صافوال لألغذية التركيز على كفاءة عملياتها ،والتطوي�ر
لتلبية المتطلبات المتغيرة للعمالء عبر إطالق منتجات جديدة.
كما نستمر في جهودنا الهادفة لتنويع أنشطتنا في قطاع
األغذية ،من خالل زيادة إنتاجنا الموجه للمصانع والشركات،
وتعزي�ز حصتنا الحالية في شركة المراعي ،وكذلك عبر
االستحواذ االستراتيجي على حصة األغلبية في مجموعة
الكبير ،وهي شركة رائدة في سوق األغذية المجمدة.

0.5

0.1

3.7

المبيعات حسب قطاعات العمل ()%
زﻳﺖ اﻟﻄﻌﺎم
٪٤٠

6.8

13.7

اآلخرون

المكرونة

السكر

زيت الطعام

المراعي

اإليرادات (مليار ريال سعودي)

اإليرادات (مليار ريال سعودي)

اإليرادات (مليار ريال سعودي)

اإليرادات (مليار ريال سعودي)

اإليرادات (مليار ريال سعودي)
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اﻟﺴﻜﺮ
٪٥٢٫٧

اﻟﻤﻜﺮوﻧﺔ
٪٧٫٢

اﻵﺧﺮون
٪٠٫١

*94
األغذية المجمدة
اإليرادات (مليون ريال سعودي)

* إي�رادات شهري�ن ،بلغت إي�رادات العام بأكمله  577مليون
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ملخص األداء :االست�ثمارات في قطاع األغذية (ت�تمة)

شركة صافوال لألغذية
صافوال لألغذية شركة رائدة في انتاج وتصنيع المنتجات الغذائية عالية الجودة،
والتي تشمل زي�وت الطعام والسمن النباتي والسكر والمكرونة والمأكوالت البحرية
والمخبوزات .ومن خالل تمتعنا بمواقع ريادية في االسواق الكبرى بمنطقة الشرق
األوسط وشمال افريقيا وتركيا ،نقوم بتوزيع منتجاتنا ذات العالمات التجارية وتوفير
مكونات غذائية وخدمات متخصصة على امتداد  30دولة.
التركيز في الحفاظ على الريادة في السوق
وحجم المبيعات رغم التحديات الكبيرة

حجم مبيعات زي�وت الطعام حسب البلد (يشمل التصدير)

1.7

ل عام ٢٠١٨م (كيلو طن متري)
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٪٢٧

إﻳﺮان
٪٣٠

ﻣﺼﺮ
٪١٤

اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺴﻮدان اﻟﻤﻐﺮب
٪٥
٪٤
٪٩

ﺗﺮﻛﻴﺎ
٪٩

اﻟﻌﺮاق
٪١

حجم مبيعات السكر حسب الطلب (يشمل التصدير)
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لعام ٢٠١٨م (كيلو طن متري)

٢٠١٨

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺴﻜﺮ
٪٥٩
٪٥٤

ﻣﺼﺮ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻜﺮ ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻟﻠﺴﻜﺮ
٪٧
٪١٠
٪٣٤
٪٣٦

٢٠١٧

في أعقاب الظروف االقتصادية الصعبة التي شهدها عام
2017م ،واجهت صافوال لألغذية تحديات أكبر في عام 2018م،
تميزت بصعوبات شديدة على مستوى االقتصاد الكلي في
جميع أسواقنا .وتواصل صافوال حماية عملياتها في الوقت
الراهن بهدف االستمرار بناء عالماتنا التجارية وحصتنا
السوقية للمستقبل ،واالستفادة من تراجع معدالت
المنافسة لتعزي�ز حصتها في السوق حيثما أمكن .لذلك
واصلنا االعتماد على قوة عالماتنا التجارية وتعزي�ز االبت�كار
في منتجاتنا خالل عام 2018م ،وقد أتاح لنا هذا النهج الحفاظ
على موقعنا الريادي في االسواق وتلبية احتياجات أسواق
يبلغ إجمالي عدد سكانها مليار نسمة ،وتحقيق أحجام
مبيعات تصل إلى حوالي  1.7مليون طن من زي�وت الطعام،
و 2.2مليون طن من السكر و 300ألف طن من المكرونة.
لقد اعتمدت الجهات التنظيمية وعلى امتداد أسواقنا
التشغيلية وسائل مباشرة وغير مباشرة لضبط األسعار
وتحديد سقوف ألسعار السلع األساسية ووضع هوامش ربح
ضاغطة ،باإلضافة إلى ذلك ،واصل انخفاض قيمة العملة
وارتفاع معدالت التضخم في الت�أثير سلب ًا على القوة
الشرائية للمستهلكين وتراجع المبيعات والربحية .وقد حققنا
إي�رادات صافية بلغت  9.7مليار ريال ،وأرباح ًا إجمالية تجاوزت
 1.2مليار ريال وأرباح ًا تشغيلية بقيمة  379مليون ريال.
كما واصلنا االست�ثمار في تنمية وتطوي�ر رأس المال البشري
(انظر قسم :موظفينا) ،في الوقت الذي قمنا فيه بإجراءات
لخفض الت�كاليف من خالل مبادرات "القدرة على النمو"
وبرنامج "إتقان" الذي يركز على كفاءة الت�كلفة في المواد
والتقنية والعمليات.

فئات منتجاتنا
السعودية ودول الخليج
شهدت دول الخليج وبالد الشام ،اآلثار المترتبة على فرض
ضري�بة القيمة المضافة واإلصالحات الهيكلية المتعددة على
سبيل المثال أسعار الطاقة ورسوم على الوافدين ،والتي
نجم عنها ارتفاع في ت�كلفة ممارسة األعمال ،باإلضافة إلى
تغي�ير في سلوك المستهلكين وتقي�يد فرص الدخول إلى
األسواق المجاورة .وقد نتج عن ذلك انخفاض في أحجام
المبيعات في المنطقة بلغت نسبته  ،%7وتراجع في إجمالي
األرباح التشغيلية بلغت نسبته  .%65وقد ر ّكزنا على حماية
جودة عالماتنا التجارية الرئيسية وإضافة منتجات جديدة ،مثل
رذاذ الزي�وت والزي�وت ذات النكهات ،ومع ذلك فقد حافظنا
على حصتنا السوقية القوية البالغة .%61
هذا ،وقد أطلقنا خالل عام 2018م زيت الزيتون البكر العضوي
الجديد تحت العالمة التجارية "عافية" .كما بدأ مصنع الشركة
الدولية للصناعات الغذائية عملياته في عام 2017م والذي
يقوم بإنتاج الدهون المتخصصة للشركات والمصانع.و في
عام 2018م ضاعف المصنع خالل تقري�ب ًا قاعدة عمالئه ،حيث
بات ومن خالل حلول مبت�كرة ينتج حالي ًا  50وحدة لحفظ
المخزون بالمقارنة مع  15وحدة خالل عام 2017م ،مما أدى
لزيادة في حجم المبيعات بنسبة  %189وارتفاع حجم المبيعات
بمعدل خمسة أضعاف ليصل إلى  69مليون ريال .وقد أنتج
مصنع الشركة الدولية للصناعات الغذائية دهون كولينا
المصممة خصيص ًا لتصميم قوالب
شوكو الممتازة،
ّ
الشوكوالتة ،ومنتج العالمة التجارية "فونتا" ،والتي تم
إنتاجها حصري ًا لصالح شركة المراعي التي ت�توافق مع
األنظمة الجديدة للهيئة العامة للغذاء والدواء.

في مصر ،شهدنا ت�أثير ًا مستمر ًا لالنخفاض الكبير في قيمة
العملة الذي وقع أواخر عام 2016م ،الذي أدى إلى تراجع
ال عن زيادة ت�كاليف ممارسة األعمال
القوة الشرائية ،فض ً
نتيجة اإلصالحات المستمرة في قطاع الطاقة .كما ت�أثر
أيض ًا الطلب االستهالكي نظر ًا لميل الكثير من المستهلكين
إلى التخلي عن استخدام الزي�وت ذات العالمات التجارية
المتميزة واالتجاه نحو زي�وت الطعام البديلة األقل كلفة.
وقد شهدت أعمالنا زيادة في حجم المبيعات بنسبة %16
على أساس سنوي ،ولكن تراجعت األرباح التشغيلية بنسبة
 %4بالريال السعودي .كما حافظت الشركة على مكانة
عالماتها التجارية المتميزة من زي�وت الطعام وقامت بعرضها
بأسعار أقل بعد إجراء تقليص وتعديالت على حجم العبوات
وتقديم قيمة أكبر بأسعار تنافسية .كما قمنا بإطالق زبدة
"جنة ميكس" ونجحنا في االستحواذ على حصة سوقية بنسبة
 %6خالل عام واحد.

%61
حصتها في السوق العرب�ية

كذلك استفدنا من الطاقة اإلنتاجية الجديدة لمصفاة زي�وت
الطعام وخطوط التعبئة لزيادة الصادرات وتعزي�ز فرص النمو.

حجم مبيعات المكرونة حسب البلد (يشمل التصدير)

300,000

لعام ٢٠١٨م (كيلو طن متري)
٢٠١٨
٪٧٫٢
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في تركيا ،أدى االنخفاض الكبير في قيمة العملة خالل النصف
الثاني من العام 2018م المصحوب باالرتفاع غير المعتاد
ألسعار الفائدة ،والقيود المفروضة على االسعار إلى زيادة
الضغوط على ربحية منتجاتنا .بالرغم من ذلك ،وبفضل التنويع
في قطاعات األعمال مثل زي�وت البذور المحلية والدهون
المتخصصة الجديدة والصادرات المستدامة ،فقد استطعنا
الحفاظ على هامش األرباح قبل خصم الفوائد والضري�بة
واالستهالك وإهالك الدين ،في حين زادت األرباح التشغيلية
بمعدل  %1بالمقارنة مع العام الماضي.
على الرغم من أن أنشطتنا ت�تركز على بيع المنتجات للعمالء
في السوق التركية ،فقد قمنا بإنشاء مصنع جديد في أبري�ل
2018م لتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة ،مثل الدهون
المتخصصة (بما فيها المارغري�ن) ،لسوق الشركات والمصانع
والتي تعتبر األقل ت�أثر ًا بضوابط األسعار ،ومن المتوقع أن
يعمل المصنع الجديد بكامل طاقته اإلنتاجية خالل عام 2019م.
وقد حصدنا التقدير على نجاح أعمالنا خالل العام ،حيث فزنا
للتميز في مجال األعمال
في حفل توزيع الجوائز العالمية
ّ
لعام 2018م في فئ�تي المأكوالت والمشروبات ،باإلضافة
إلى حصولنا على المركز األول من جمعية المصدري�ن في
منطقة بحر إي�جية كأكبر مصدر لزيت الزيتون المعلب في تركيا.
كما أن ثالثة من عالماتنا التجارية – زيت دوار الشمس
" ،"Yudumوزيت الزيتون البكر الممتاز ""Yudum Ziafet
و" - "Egemdenفازت بجوائز الذوق المتميز من معهد الذوق
والجودة الدولي في بروكسل عام 2018م.
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ورسخ منتج " "Egemdenلزيت الزيتون الذي تم إطالقه في
عام 2017م موقعه الريادي في السوق ،وحصد على تقدير
من منظمات عديدة على المستويات المحلية والدولية .وقد
فازت عالمته التجارية للعبوات الفاخرة بجوائز بالتينية
وذهبية وفضية في مسابقات زيت الزيتون الدولية بلندن
في عام 2018م ،كما فاز مشروع عبوات الخاص بالمسؤولية
االجتماعية بجوائز ذهبية ضمن مسابقة مون ستارز للتغليف
التي نظمتها هيئة التغليف التركية في عام 2018م.
وتضاعفت أحجام الصادرات بالمقارنة مع العام الماضي مما
أدى لزيادة أرباح الشركة .كذلك اطلقت منتجات ""Yudum
عالمة تجارية جديدة للزي�وت في السوق التركي تستهدف
أغذية األطفال تحت اسم " "Yudum Kids Oilوتحتوي على
المركب األميني .DHA
في إي�ران ،وبالرغم من تفاقم األزمة التي تعاني منها
األسواق نتيجة االنخفاض الشديد في قيمة العملة وفرض
ضوابط على األسعار ،فقد نجحنا في الحفاظ على حجم
مبيعاتنا وحصتنا السوقية ،مع زيادة حجم المبيعات في
النطاق العالي ذات هامش الربحي المرتفع .كما تمكنا من
الحصول على حصة سوقية في قطاع السمن المارغري�ن
ألسواق المصانع والشركات بلغت  ،%50كما تم إطالق العالمة
التجارية "الدان جولد" لزيت الزيتون .في حين اصبحت العالمة
التجارية "الدان" العالمة التجارية الرائدة لزيت دوار الشمس
في السوق خالل عام 2018م ،كما حازت منتجاتنا من السمن
على حصة سوقية بلغت .%66

الجزائر ،ورغم التحديات االقتصادية العديدة ،بما في ذلك رفع
الدعم وانخفاض قيمة العملة والتغي�يرات التي طرأت على
أسعار النفط ،فقد نجحت صافوال في توطيد مركزها كثاني
أقوى العب في قطاع زي�وت الطعام من خالل التركيز على
تعزي�ز قدراتها في مجال التوزيع ،والتي نجم عنها زيادة في
حجم المبيعات بلغت  %11وارتفاع األرباح التشغيلية بنسبة %4
عن العام الماضي.
في المغرب ،واصلت صافوال لألغذية تنفيذ استراتيجيتها
المتوازنة في التركيز على زيادة أرباح عالماتنا التجارية
عافية وهال ،وتعزي�ز حصتها السوقية كثالث أقوى العب في
هذا القطاع مع تحسين قدراتها في مجال التوزيع ،حيث أدى
ذلك إلى ارتفاع إجمالي مبيعاتها بنسبة  %5وزيادة أرباحها
التشغيلية بنسبة  %34بالمقارنة مع العام الماضي.
في السودان ،شهدت صافوال لألغذية اآلثار السلبية
المستمرة الرتفاع معدالت التضخم ومشكلة ت�أمين العملة
األجنبية على أنشطة األعمال .ونتيجة للتراجع الكبير في
القوة الشرائية ،فقد تغيرت عادات المستهلكين باتجاه تقنين
المصروفات .وعلى الرغم من انخفاض حجم المبيعات بنسبة
 ،%18فقد ارتفعت األرباح التشغيلية بمعدل  %9بالمقارنة مع
العام الماضي نتيجة لترشيد المحفظة االست�ثمارية للمنتجات
وإدارة الت�كاليف بشكل أفضل.
وبمساندة شريكنا في العراق فقد حققنا نمو ًا في حجم
المبيعات بنسبة  %21بالمقارنة مع عام 2017م وتم بيع
 26ألف طن.
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قطاع السكر
إلى جانب العوامل االقتصادية التي أثرت في المنطقة
والتي تم استعراضها في قطاع زي�وت الطعام ،فقد ت�أثر
قطاع السكر في دول الخليج وبالد الشام باآلثار اإلضافية
لتطبيق ضرائب االستهالك على المشروبات الغازية
ومشروبات الطاقة ،وقد نجم عن ذلك تراجع في القوة
الشرائية ،األمر الذي أدى إلى انخفاض حجم المبيعات
بنسبة  ،%7وبالرغم من ذلك فقد ارتفعت األرباح التشغيلية
بنسبة .%7
مع ذلك ،ال نزال نحافظ على موقعنا الريادي في المملكة من
خالل سكر "األسرة" ،حيث بلغت حصتنا السوقية  ،%74وما زلنا
الالعب األكبر في سوق البيع للشركات والمصانع .وفي عام
2018م ،تعززت أنشطتنا في مجال االبت�كار حيث قمنا بإطالق
منتجات جديدة تحت عالمة "األسرة" ،بما في ذلك مكعبات
وأكياس السكر البني في السوق المحلي باإلضافة إلى
تصديره إلى الخارج.
وشهد السوق المصري أوضاع ًا صعبة نتيجة تزايد المعروض
في السوق المحلي وتراجع أسعار البيع .وبالرغم من هذه
العوامل ،فقد استطعنا تحقيق زيادة في حجم المبيعات
بالنسبة لشركة اإلسكندرية للسكر بنسبة  %46وبنسبة %3
بالنسبة للشركة المتحدة للسكر في مصر.
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المكرونة
تمكنت صافوال لألغذية من الحفاظ على موقعها الريادي
االول في قطاع المكرونة في مصر من خالل منتج العالمة
التجارية الرائدة "الملكة" ،وذلك بالرغم من التحديات
االقتصادية الكبيرة التي تشهدها المنطقة والمنافسة
الشديدة ،وقد تم تحقيق ذلك من خالل االبت�كارات المستمرة
وتعزي�ز إجراءاتنا التشغيلية .في عام 2018م ،كانت "الملكة"
العالمة التجارية المصرية األولى التي تطلق الالزانيا،
مدعومة بعالمتنا التجارية "إيطاليانو" التي أطلقت خط
مكرونة مت�كامل للذواقة يشمل الالزانيا والكانيلوني والمحار
الكبير .كما أطلقت "الملكة" حجم منخفض الت�كلفة لمواجهة
تراجع القوة الشرائية للمستهلكين .ونتيجة لذلك ،ازداد حجم
المبيعات في السوق المحلية خالل عام 2018م بنسبة %10
مقارنة بالعام 2017م.

%74
حصتنا السوقية من
عالمة "األسرة"

%10
زيادة في حجم مبيعات
المكرونة في مصر

المخبوزات
حققت أنشطتنا في قطاع المخبوزات في إي�ران إي�رادات
إجمالية بلغت  37مليون ريال سعودي ،وأرباح ًا إجمالية
تخطت نقطة التعادل بنسبة  %33وذلك رغم الضغوط
الناجمة عن انخفاض قيمة العملة وزيادة الت�كاليف ،األمر
الذي يؤشر إلى مستقبل واعد للشركة في هذا القطاع.
وقد حققنا أرباح ًا تشغيلية بقيمة  4.6مليون ريال خالل عام
2018م ،بالمقارنة مع خسائر تشغيلية بلغت  4.7مليون ريال
في عام 2017م .وتستمر حصتنا السوقية في قطاع
الكرواسان بالنمو في مختلف مناطق إي�ران ،حيث زاد حجم
المبيعات بثالثة أضعاف الكمية عن حجم مبيعات العام
الماضي ،كما ارتفعت أسهم العالمة التجارية "بيش بيش"
من  %34في عام 2017م إلى  %42في عام 2018م .وقد تم
تشغيل خط إنتاج جديد للكرواسان لتلبية الطلب المتزايد في
هذه الفئة من المخبوزات.

تعزي�ز قدراتنا لضمان موقع ريادي مستدام في
2019م وما بعده

في العام المقبل ،سنواصل التركيز الشديد على أساسيات
عملنا لضمان الستمرارية قيمة الشركة وحصتنا السوقية
على المدى الطوي�ل .إننا نتبنى تدابير متنوعة ومدروسة من
أجل تخفيض الت�كاليف وتعزي�ز الكفاءة وذلك في ضوء خططنا
للعام  2019وسوف نستمر في الدفاع عن موقعنا ،في
الوقت الذي نزيد فيه حصتنا السوقية في كافة وحداتنا
التشغيلية ،مع التركيز على العالمات التجارية الكبرى
والقنوات .كما سنواصل كذلك طرح منتجات مبت�كرة في
السوق لدعم عروضنا ،بما يعكس تغير عادات المستهلكين
واتجاهات السوق ،لتحسين ربحية أعمالنا .وتستمر الجهود
الكبيرة في تحسين الت�كلفة عبر هذه السلسلة من القطاعات.

وبالرغم من الظروف الصعبة التي يشهدها السوق في
الوقت الراهن ،تحافظ صافوال لألغذية على مركزها الريادي
ال عن احتاللها للمركز الثاني في الجزائر،
في خمس دول ،فض ً
كما تنوي االستمرار في مساعيها لتحقيق النمو المستمر
في مختلف المناطق الجغرافية التي تمارس فيها أعمالها.
كما حافظت على القوة االست�ثنائية لعالماتها التجارية
وقنوات التوزيع ،وستعمل استراتيجيتنا القادمة للحد من آثار
الصدمات االقتصادية على أعمالنا ،والتركيز على االستدامة
طويلة األمد لموقعنا في السوق من خالل التنويع في
منتجاتنا وقنواتنا.
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شركة المراعي
تعتبر مجموعة صافوال أكبر مساهم في شركة المراعي التي ُتعد الشركة الرائدة
في تصنيع وتسوي�ق المنتجات الغذائية في الشرق األوسط ،حيث تبلغ ملكية
صافوال في شركة المراعي .%34.52
عن شركة المراعي

ت�أسست شركة المراعي في 1977م ،ونمت لتصبح أكبر شركة
ألبان مت�كاملة في العالم ،وهي شركة متخصصة في إنتاج
وتصنيع المواد الغذائية على نطاق واسع وبأصول متنوعة
في منتجات الحليب واأللبان والعصائر والمخبوزات والدواجن
وأغذية األطفال .يقع المقر الرئيسي للشركة في الرياض،
وتغطي أنشطتها في مجال اإلنتاج والتوزيع دول مجلس
التعاون الخليجي ومصر واألردن.
و ُتعد "المراعي" من أقوى العالمات التجارية في المملكة،
من خالل امتالكها لقاعدة عريضة من العمالء تضم حوالي
 42مليون مستهلك ،كما تعتبر أيض ًا واحدة من أكثر العالمات
التجارية شهرة في منطقة الشرق األوسط .وفي عام
2018م ،قامت " ،"YouGov BrandIndexوهي جهة متخصصة
بقياس أداء العالمات التجارية على مستوى العالم بتصنيف
العالمة التجارية لشركة المراعي مجدد ًا كعالمة أولى
متفوقة بذلك على عالمات مشهورة مثل :آبل وواتس آب
وي�وتيوب وغوغل وسامسونغ وطيران اإلمارات في المملكة
وذلك حسب التصنيف المعلن.

إي�رادات شركة المراعي (مليون ريال سعودي)
٢٠١٨
١٣,٧٢٣

%34.52

1.97
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٢٠١٧
١٣,٩٣٦

٢٠١٦
١٤,٣٣٩

٢٠١٥
١٣,٧٩٥

المالمح االستراتيجية والنتائج المالية لعام 2018م

حققت شركة المراعي في العام 2018م إي�رادات بقيمة
 13.72مليار ريال وأرباح ًا إجمالية بلغت  5.45مليار ريال ،مقارنة
بنتائج العام 2017م والتي بلغت  5.58مليار ريال .وتراجعت
ربحية السهم المخفضة من صافي الدخل العائد لمساهمي
الشركة من  2.11ريال الى  1.95ريال ،ونتج عن ذلك عائد قدره
 693.5مليون ريال في صافي دخل صافوال.
كما هو الحال مع سائر الشركات في المملكة ،ت�أثر أداء
المراعي في عام 2018م بالظروف الصعبة التي مر بها
االقتصاد الكلي ،وال سيما مع تطبيق ضري�بة القيمة المضافة،
والتحديات التي شهدتها القنوات التجارية التقليدية،
والزيادة في ت�كاليف العمالة والطاقة واالنخفاض الكبير في
قاعدة المستهلكين نتيجة لخروج الوافدين وأسرهم من
المملكة في اآلونة األخيرة.
ورغم ذلك ،شهد عام 2018م نمو ًا قوي ًا في قطاع الدواجن،
كما حقق قطاع أغذية األطفال أرباح ًا تشغيلية معادلة
لمستوى النفقات .ونجحت المراعي في تجاوز الرياح
المعاكسة ،وواصلت جهودها لتعزي�ز الكفاءة وإدارة الت�كلفة،
األمر الذي نتج عنه التحكم بفعالية في الت�كاليف المباشرة،
مع السعي الدؤوب لتصنيع منتجات مبت�كرة بوصفها المحرك
الرئيسي للنمو في كافة القطاعات.
.

صافي دخل شركة المراعي (مليون ريال سعودي)
٢٠١٤
١٢,٦٠٦

٢٠١٨
٢,٠٠٩

٢٠١٧
٢,١٨٢

٢٠١٦
٢,١٤٧

٢٠١٥
١,٩١٦

٢٠١٤
١,٦٧٤
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ملخص األداء :االست�ثمارات في قطاع األغذية (ت�تمة)

مجموعة شركات الكبير
استحوذت مجموعة صافوال خالل الربع األخير من عام 2018م على حصة  %51في
مجموعة شركات الكبير "الكبير" ،إحدى الشركات الرائدة في صناعة وتسوي�ق األغذية
المجمدة بالمنطقة.
حول مجموعة شركات الكبير

ت�أسست مجموعة شركات الكبير في عام 1974م ،وشهدت
منذ ذلك الحين نمو ًا قوي ًا في قطاع األغذية المجمدة لتصبح
من الشركات الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعمل "الكبير" من خالل ثالثة مصانع ،منها اثنان في
اإلمارات العرب�ية المتحدة ومصنع تم افت�تاحه حديثا في
المملكة العرب�ية السعودية ،بطاقة إجمالية ت�تجاوز
 40,000طن متري سنوي ًا.
باإلضافة إلى ذلك ،تمتلك "الكبير" شبكة وقدرات توزيع قوية،
حيث تقدم خدماتها ألكثر من  10,000منفذ بيع من خالل
أسطولها الذي يضم أكثر من  300مركبة و 9مراكز بيع
ومستودعات مبردة في المنطقة ،مما ساعد على تجاوز
المبيعات  577مليون ريال سعودي في العام 2018م.
توفر "الكبير" من خالل ثالث عالمات تجارية مختلفة،
مجموعة واسعة من منتجات األغذية المجمدة بمختلف
فئاتها .وتقوم الشركة بتصنيع ومعالجة وتسوي�ق وتوزيع
أكثر من  200منتج تحظى برضا المستهلكين ،بما في ذلك
لحوم الدواجن واألبقار والمأكوالت البحرية والمعجنات
والفواكه والخضراوات .كما تنتج أيض ًا الوجبات الخفيفة
والوجبات الجاهزة.

مزايا االست�ثمار

نجم عن عملية االستحواذ إضافة "الكبير" إلى محفظة
مجموعة صافوال من العالمات التجارية الرائدة في قطاع
المنتجات االستهالكية ،وذلك بما يتماشى مع استراتيجية
صافوال الهادفة إلى توسيع محفظتها االست�ثمارية وإضافة
فئات ومنتجات ذات قيمة مضافة في قطاعات واعدة إلى
نشاط األغذية.

*94

وتعتبر صافوال أن نشاط األغذية المجمدة أحد القطاعات
الواعدة والتي من المتوقع لها أن تشهد نمو ًا بفضل
مجموعة من العوامل منها التفضيل المتزايد للمنتجات
االستهالكية سهلة وسريعة التحضير ،وتنامي أعداد
المعتمري�ن والحجاج سنوي ًا ،باإلضافة إلى ارتفاع عدد النساء
العامالت وزيادة حصة تجارة التجزئة الحديثة ،بجانب ارتفاع
ت�كاليف العمالة المنزلية الوافدة.
وي�وجد فرصة كبيرة لنمو الشركة عبر االستفادة من التوسع
الذي تشهده قطاعات المطاعم والتموي�ن الغذائي ،بما في
ذلك النمو في المنتجات الردفية مثل الوجبات الجاهزة
والوجبات سريعة التحضير وتلبية االحتياجات الغذائية
المتزايدة من الحجاج والمعتمري�ن والتي ُيتوقع أن ت�تضاعف
بحلول عام 2020م.

أبرز إنجازات 2018م

خالل العام 2018م ،ركز فري�ق اإلدارة في مجموعة شركات
الكبير على تطوي�ر وزيادة انتاجية المصنع الجديد في مدينة
الملك عبد اهلل االقتصادية في المملكة ،بما في ذلك إضافة
شعار "صنع في السعودية" على العبوات .كما قام الفري�ق
بتصنيع المنتج األكثر شعبية "زينغ" أو "الحار" داخل الشركة
ال من الحصول عليه من
خالل النصف الثاني من العام ،بد ً
أطراف خارجية ،مما أدى إلى زيادة في مستويات الجودة
والربحية على المنتج.
وتبدو آفاق المستقبل مشجعة وإي�جابية بالنسبة لقطاع
األغذية المجمدة ومجموعة شركات الكبير على حد سواء،
مدعومة بشكل أساسي من الشراكة مع مجموعة صافوال
لتعزي�ز حصتها السوقية في المملكة ،واالستمرار بتطوي�ر
وزيادة استغالل المصانع والعمليات القائمة ،وإطالق منتجات
وفئات جديدة.

اإليرادات (مليون ريال سعودي)
* إي�رادات شهري�ن ،بلغت إي�رادات العام بأكمله  577مليون

%51
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ملخص األداء

االست�ثمارات في
قطاع التجزئة

"تواصل بنده مسيرة التحول لتطوي�ر عملياتها وهيكلها التنظيمي في مواجهة
التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع التجزئة .ورغم أن هذا المسار لم يكتمل بعد،
ال بالتحديات ،إال أن خطتنا االستراتيجية مالئمة للمدى البعيد.
وال يزال المستقبل حاف ً
في ظل إدارة عليا جديدة وخطة عمل واضحة يجري تنفيذها ،سنتجاوز هذه المرحلة
لنخرج منها أكثر قوة ومرونة كشركة تلبي احتياجات المستهلكين وتواكب اتجاهات
السوق اليوم والمستقبل".
– الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة

ُتعتبر شركة بنده للتجزئة الشركة الرائدة واألكبر في قطاع التجزئة في
المملكة ،وتواصل تركيزها على التقدم في خطة التحول االستراتيجي.
وقد شهد العام الماضي تنفيذ إصالحات هامة في عمليات الشركة
وهيكلها التنظيمي ،بقيادة فري�ق اإلدارة العليا الجديد ،وذلك لبناء قاعدة
قوية للنمو المستدام وتعزي�ز عالمتها التجارية في السوق .كذلك ُتعتبر
شركة هرفي التابعة لمجموعة صافوال شركة رائدة في تشغيل المطاعم
والمخابز وعمليات تصنيع اللحوم في المملكة ،وقد واصلت نموها خالل
عام 2018م حيث ارتفعت مبيعاتها وأرباحها نتيجة الفت�تاح مطاعم جديدة
على مدار العام.

العدد اإلجمالي لمتاجر بندة
٢٠١٨
٢١٩

11.1

%20.8

116

1.2

%49

205

مليار ريال سعودي
ايرادات

إجمالي هامش الربح

مليون عمالء

مليار ريال سعودي
ايرادات

حصة مجموعة صافوال

مليون ريال سعودي
صافي األرباح
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اقرأ المزيد عن بندة صفحة ٣٨

العدد اإلجمالي لمطاعم هرفي

اقرأ المزيد عن هرفي صفحة ٣٨

٢٠١٧
٣٦٧

٢٠١٨
٣٧٩

٢٠١٧
٣٥٩
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شركة بنده للتجزئة

إي�رادات بنده (مليار ريال)
٢٠١٨
١١٫١

إجمالي هامش الربحية ()%
٢٠١٧
١١٫٧

الحصة السوقية لمجموع محالت البيع بالتجزئة
()%
٢٠١٧
٢٠١٨
١٠٫٥
١٠٫٩

٢٠١٨
٢٠٫٨

الحصة السوقية لتجارة التجزئة الحديثة ()%
٢٠١٧
٢٠٫٤

عدد العمالء خالل عام ( 2018مليون)
٢٠١٨
١١٦

٢٠١٧
١٢٩

٢٠١٨
٢٥٫١

٢٠١٧
٢٥٫٥

إتخاذ إجراءات فاعلة لت�أثير إي�جابي مستدام
خالل عام حافل بالتحديات

تعد شركة بنده للتجزئة أحد أكبر متاجر التجزئة في الشرق
األوسط ،حيث يتم فيها سنوي ًا أكثر من  116مليون عملية
شرائية من خالل سلسلة متاجرها من مراكز الهايبرماركت
والسوبرماركت في جميع أنحاء المملكة .وتضم سلسلة متاجر
بنده  214متجر في أكثر من  40مدينة على امتداد المملكة،
حيث تعد بنده الالعب األساسي والرائد في قطاع التجزئة في
المملكة من حيث الحصة السوقية ومساحة البيع.
ال يزال قطاع التجزئة السعودي يواجه ظروف ًا صعبة ،حيث
انخفضت مبيعات السلع االستهالكية سريعة التداول في
المملكة بنحو  %5في عام 2018م ،كما أن تطبيق ضري�بة
القيمة المضافة ،باإلضافة إلى الحساسية الغير مسبوقة
للعمالء حيال األسعار ،وارتفاع أسعار الطاقة والخدمات،
وتراجع قاعدة العمالء من الوافدين ،شكلت عقبات رئيسية
أمام انتعاش القطاع.

219

5

عدد متاجر بنده بنهاية
عام 2018م

عدد متاجر بنده في مصر

214

+40

عدد متاجر بنده في المملكة
العرب�ية السعودية

عدد المدن التي ت�تواجد فيها
متاجر بنده

في عام 2018م ،انخفضت المبيعات بشكل طفيف عن عام
2017م نتيجة تراجع عدد العمالء الذي تم تعويضه جزئي ًا من
خالل زيادة حجم سلة االستهالك .وبلغ حجم اإليرادات  11.1مليار
ريال( ،أقل بنسبة  %5عن عام 2017م) ،في حين بلغ إجمالي
األرباح  2.3مليار ريال مسجلة خسائر صافية بقيمة  917مليون
ريال ،بالمقارنة مع خسائر صافية بقيمة  1.2مليار ريال في
عام 2017م .وقد تم إغالق متاجر بندتي خالل العام ،مما أتاح
للشركة التركيز على قطاع السوبرماركت والهايبرماركت.
وسجلت شركة بنده للتجزئة خسائر صافية قبل احتساب
المواد االست�ثنائية بقيمة  689مليون ريال في عام 2018م،
بالمقارنة مع  782مليون ريال في عام 2017م ،بدعم من
مبادرات تعزي�ز الت�كاليف .ومن الجوانب التي تدعو للتفاؤل
أن انخفاض مبيعات المثل بالمثل لم يتجاوز  %2مقارنة مع
عام 2017م.
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تعزي�ز أساسيات
قطاع التجزئة

استراتيجية مناسبة على المدى البعيد

تواصل بنده مواجهة التحديات الكبيرة ألسواقها في
المملكة .وفي ظل القيادة العليا الجديدة وفريقها التنفيذي،
بدأت الشركة العمل على تحسينات في أنشطتها الرئيسية.
محور خطة التحول االستراتيجي هو تعزي�ز اإلنتاجية في
المناطق الجغرافية الحالية وتحسين قدرة الشركة على تلبية
االحتياجات المتغيرة لعمالئنا.
وتقوم االستراتيجية على ركائز أساسية ت�تمثل في المناطق
الجغرافية ،وتوفر المنتجات ،وطازجية المنتج ،والموظفين.
سوف تشهد استراتيجيتنا الجديدة تغي�يرات في المتاجر
استناد ًا إلى المناطق الجغرافية وقاعدة العمالء ،بحيث يتم
تطوي�ر عروض بنده في فئات الهايبرماركت والسوبرستور
والسوبر ماركت.
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إن توافر المنتج وتنويعه سيعزز رضا العمالء ووالءهم
ويتيح االحتفاظ بهم من خالل تعميق ثقتهم بمنتجات بنده
وتوفرها .ويتطلب ذلك عملية تطوي�ر مستمرة لإلجراءات
المركزية لتجديد الموارد باإلضافة إلى التدريب والتخزي�ن
وخطط المخزون وإدارة األسطول.
ولتعزي�ز معاي�ير جودة منتجات بنده الطازجة ،قمنا خالل
عام 2018م ببذل جهود حثيثة للتعامل بشكل مباشر مع
المنتجين المحلي�ين ،باإلضافة إلى تعزي�ز حلول سلسلة
التوريد والتخزي�ن .وسوف يتواصل التركيز على توفير
منتجات طازجة في عام 2019م.
موظفونا هم أساس عملية التحول نظر ًا لت�أثيرهم المباشر
على المبيعات ورضا العمالء .وقد تم إطالق عملية إعادة
ت�أهيل شاملة إلجراءات التوظيف والتدريب وتحديد األهداف،
من أجل تطوي�ر اآلليات التي يقوم من خاللها موظفونا الذين
يتجاوز عددهم  19,500موظف بتقديم الخدمات لعمالئنا.

%25.1
بنده الرائدة من حيث الحصة
السوقية في السعودية

65
هايبرماركت

التزام راسخ بالتحسين

إلى جانب هذه الركائز األساسية لعملية التحول ،تم تحقيق
تحسن كبير في أنشطة التسوي�ق والتروي�ج ،بما في ذلك
المبادرات الرئيسية خالل شهر رمضان المبارك ،وفعاليات
العودة إلى المدارس واحتفاالت الذكرى األربعين لت�أسيس
بنده .ورغم استمرار التراجع ،إال أن هذه التحسينات
والمبادرات قد أسهمت في ارتفاع مبيعات المثل بالمثل
من  %11-في عام 2017م إلى  %2-في عام 2018م.

149
سوبرماركت

كما ينبغي علينا أن ندرك أن مبادرة تحول شاملة بهذا الحجم
تستغرق بعض الوقت ،ولكن من المتوقع أن ت�تسارع وتيرة
التغي�ير على مدار العام 2019م.
من المتوقع أن ت�تحسن النظرة المستقبلية على المدى
الطوي�ل في سوق بنده المحلي ،لكن يبدو أن الظروف
ست�كون صعبة على مدار األعوام المقبلة ،وسوف تستغرق
التغي�يرات الحالية وقت ًا حتى تؤتي ثمارها.

التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال 2018

37

التقري�ر االستراتيجي

التقري�ر االستراتيجي
تقري�ر مجلس اإلدارة
القوائم المالية

ملخص األداء :االست�ثمارات في قطاع التجزئة (ت�تمة)

شركة هرفي
تعتبر مجموعة صافوال أكبر مساهم في شركة هرفي للخدمات الغذائية بملكية
تبلغ  ،%49كما ُتعد هرفي إحدى الشركات الرائدة في نشاط المطاعم بالمملكة،
وتعمل أيض ًا في نشاط المخبوزات والحلويات وتصنيع اللحوم.
حول شركة هرفي

ت�أسست شركة هرفي للخدمات الغذائية في العام 1981م،
وتمتلك وتقوم بتشغيل أكبر سلسلة مطاعم للوجبات
السريعة في المملكة ،تحت اسم "هرفي" ،وي�بلغ عدد
فروعها في المملكة  368فرع ًا مملوك ًا ومست�أجر ًا.
كما أن الشركة تمنح حق االمتياز لمطاعمها في دولة
الكويت وبنغالديش ،باإلضافة إلى تشغيلها لمحالت
المخبوزات ،وهي واحدة من أوائل الشركات التي تقدم
خدمات األغذية المت�كاملة في المملكة ،بمخابزها
ومصانعها للكيك والشابورة واللحوم.

أبرز المالمح المالية واالستراتيجية في 2018م

في العام 2018م ،حققت شركة هرفي مبيعات بلغت  1,2مليار
ريال ،بزيادة نسبتها %6عن العام 2017م .وبلغ إجمالي الربح
 345,1مليون ريال بزيادة نسبتها %1عن العام السابق ،بينما
ارتفع صافي الربح بنسبة %2.1أي إلى  204.2مليون ريال
وذلك نتيجة افت�تاح مطاعم جديدة على مدار العام .وبلغ ربح
السهم  3.2ريال مقابل  3.1ريال للعام 2017م ،ونتج عن ذلك
عائد قدره  100.1مليون ريال في صافي دخل صافوال.
وتواصل الشركة جهودها لتوسيع حضورها االستراتيجي
في المناطق الجغرافية التي تمارس فيها عملها ،وتحسين
الكفاءات في إدارة مطاعمها لتعزي�ز موقعها كشركة رائدة
في مجال خدمات األغذية بالمملكة.

إي�رادات شركة هرفي (مليون ريال سعودي)
٢٠١٨
١,٢٢٧٫٣

٢٠١٧
١,١٥٧٫٨

٢٠١٦
١,١٥٦٫٧

٢٠١٥
١,٠٧٧٫٠

٢٠١٤
٩١٠٫١

صافي دخل شركة هرفي (مليون ريال سعودي)
٢٠١٨
٢٠٤٫٢

%49

3.2

نسبة ملكية مجموعة صافوال

صافي ربح السهم (ريال سعودي)
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٢٠١٧
٢٠٠٫٠

٢٠١٦
٢١٧٫٥

٢٠١٥
٢٠٢٫٧

٢٠١٤
٢٠٥٫٨
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ملخص األداء :موظفينا

موظفينا
ال نزال نستمد اإللهام من طموح والتزام كافة موظفي
المجموعة وتواجدنا الواسع على الساحة الدولية.
ضمن جهودنا لتلبية االحتياجات الحالية والمستقبلية
لمجموعتنا ،نواصل التركيز على استقطاب أفضل الكوادر
الموهوبة ودعمهم واالحتفاظ بهم ،فيما نعمل على تطوي�ر
خبراتهم ومهاراتهم لتعزي�ز قدراتهم على التعلم والقيادة
والتغلب على التحديات الصعبة.

"إن تفاني والتزام موظفينا ُيعد ركيزة أساسية لنجاح صافوال
على المدى الطوي�ل كشركة است�ثمارية استراتيجية قابضة
فعالة مع موظفينا على
رائدة .من خالل بناء قنوات تواصل ّ
كافة المستويات والمحافظة عليها  -عبر االستماع إليهم
والتحاور معهم وتوفير المساندة الالزمة لتمكينهم من
تحقيق النجاح ،حتى نستطيع تلبية احتياجاتهم ومعالجة
مشاكلهم بسرعة وفاعلية ،للحفاظ على سمعتنا كموطن
للمواهب المتميزة".
– المدير التنفيذي للموارد البشرية

وانطالق ًا من حرصنا على تعزي�ز مكانتنا كأحد رواد التوظيف في
المملكة ،نحرص على مواصلة التزامنا باالهتمام بجميع
موظفينا والعناية بهم ،ويتجلى ذلك في مجموعتنا الواسعة
من البرامج المصممة لتعزي�ز المسيرة المهنية لموظفينا،
ومكافأة الموظفين المتميزي�ن وتقدير إنجازاتهم ،وتوفير بيئة
عمل مهنية ت�تميز باإليجابية والتوازن.
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ملخص األداء :موظفينا (ت�تمة)

تعزي�ز مكانة مجموعتنا من
خالل موظفين است�ثنائي�ين
تعتبر مجموعة صافوال أن موظفيها المتميزي�ن الذين
يعملون في مختلف أقسام المجموعة هم أحد أهم األصول
لديها لضمان نجاح المجموعة على المدى الطوي�ل.
إلى جانب برامجنا المتميزة لتطوي�ر وتقي�يم ومكافأة
"طور" لقياس ومقارنة
موظفينا ،نحن نسعى من خالل مبادرة
ّ
وتحسين مشاركة الموظفين ،حيث تم إطالقها ألول مرة في
عام 2016م .وهي عبارة عن استبيان تفاعلي مع الموظفين
على مستوى المجموعة.
خالل العام 2018م ،قمنا بإجراء استبيان لقياس مدى ارتباط
وانتماء الموظفين ومشاركتهم في تحقيق األهداف
االستراتيجية للمجموعة .وشارك في االستبيان أكثر من 23
ألف موظف ًا على امتداد مجموعة صافوال ،حيث بلغت نسبة
المشاركة  .%84وكشفت نتائج االستبيان عن أن معدل ارتباط
وانتماء الموظفين بلغت  ،%59بزيادة قدرها  6نقاط مقارنة
خاصة بين
مع العام 2016م ،وقد كانت النتائج إي�جابية
ً
الموظفين في اإلدارة العامة لمجموعة صافوال ،حيث بلغ
معدل االرتباط واالنتماء  %71أي بزيادة قدرها  7نقاط عن
العام 2016م ،وبنسبة مشاركة بلغت .%98
وقد ش ّكل هذا االستبيان منصة هامة جد ًا لموظفي صافوال
أتاحت لهم طرح آرائهم بشكل واضح أمام إدارة الموارد
البشرية واإلدارة العليا ،بما يضمن إيصال مطالبهم والتعبير
عن رغباتهم .وفي إطار استجابتها المباشرة لنتائج االستبيان،
بادرت المجموعة إلى إطالق وتنفيذ عدد من المبادرات
الداخلية والخارجية خالل العام 2018م ،بهدف تحسين ارتباط
وسعادة موظفينا ،وتعزي�ز آليات التعاون عبر مجموعتنا.
باالضافة الى ذلك فقد حافظت مجموعة صافوال عام 2018
على تصنيفها ضمن النطاق البالتيني حسب برنامج نطاقات
للتوطين في وزارة العمل والتنمية االجتماعية.

تعزي�ز ثقافة العمل وتحسين األداء

نحن حريصون على قيمنا المؤسسية ،وال سيما التزامنا
بالعدالة والمساواة واهتمامنا بموظفينا والعناية بهم،
انطالق ًا من مبدأ البر الذي ت�تبناه صافوال ،حيث نقدم
لموظفينا العديد من البرامج التي تهدف إلى تحفيزهم
وتطوي�ر أدائهم.
وركزت العديد من برامجنا التي نظمتها إدارة الموارد البشرية
خالل العام 2018م على تحسين مستوى التفاعل بين الشركة
وبناء على آراء ومالحظات الموظفين التي وردت
وموظفيها.
ً
إلينا من خالل االستبيان الخاص بارتباط الموظفين ،قمنا
بإطالق وتنفيذ عدد من البرامج المصممة بعناية وتحسين
مستوى التواصل الرسمي وغير الرسمي ،وتعزي�ز قيم
التعاون ،وترسيخ العالقات عبر المجموعة.

%6
زيادة في نسبة مدى ارتباط
الموظفين بالمقارنة مع عام
2016

فقد قمنا بفتح ابواب اتصال مباشرة بين الموظفين والرئيس
التنفيذي للمجموعة من خالل اجتماعات ربع سنوية لنتمكن
من مشاركة اآلراء والخبرات والتعلم من بعضنا البعض.
وسوف تسمح هذه االجتماعات الدورية للموظفين من
االطالع على آخر المعلومات والفعاليات الهامة ،وت�تيح لهم
توجيه األسئلة بشكل مباشر إلى اإلدارة العليا ،بما يسهم
في ترسيخ أهداف وقيم المجموعة.
وحرص ًا منا على الترحيب بالموظفين الجدد وضمان اندماجهم
بشكل سريع في ثقافة صافوال ،قمنا بتحسين البرنامج
التعريفي للموظفين الجدد .فقد أصبح البرنامج يضمن عقد
اجتماع غداء لجميع الموظفين الجدد مع الرئيس التنفيذي
للمجموعة ،كما يحصلون على مجموعة من المواد
واالجتماعات التعريفية التي تساعدهم على االندماج
والت�أقلم في مكان عملهم الجديد ،وتعزز عالقتهم
بإداراتهم وزمالئهم.

في برنامج نطاقات للتوطين
في وزارة العمل والتنمية
االجتماعية

كذلك ساهمت حملتنا الخاصة باليوم العالمي لالبتسامة
في تعزي�ز ارتباط موظفينا بالشركة من خالل دعوتهم إلى
التحدث عن اسباب سعادتهم في صافوال .من خالل منصاتنا
على مواقع التواصل االجتماعي ،طلبنا منهم إبداء آرائهم
تحت عنوان "ما الذي يجعلك تبتسم مع صافوال؟" ،وقد أسهم
الكم الهائل من الردود اإليجابية التي تلقيناها في تعزي�ز
مكانة صافوال كاالختيار المفضل للموظفين في سوق العمل.

42

أكثر من  23،000مشارك في
"برنامج طور" استبيان قياس
مدى ارتباط وانتماء
الموظفين على مستوى
المجموعة

نطاقات
 النطاقالبالتيني

وت�أكيد ًا اللتزامنا بتعزي�ز مبادئ الحوكمة واستمرارية العمل،
قمنا خالل العام باستحداث نظام للتعاقب الوظيفي على
مستوى اإلدارة التنفيذية ،يتضمن التعريفات والمعاي�ير
لتحديد واختيار المرشحين المؤهلين والمناسبين لتولي
المناصب التنفيذية الرئيسية عبر المجموعة بمجرد شغورها.
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تضمنت مبادراتنا "احضر ابنائك الى العمل" والذي تم
بالشراكة مع مركز "كيدزانيا" للترفيه في جده حيث قدمنا من
خالله لمحة ألطفال موظفينا عن صافوال بطريقة ممتعة
وتفاعلية.
ونظمنا مسابقة "كأس العالم 2018م" التي جمعت الموظفين
ضمن أجواء ودية في برج صافوال لمشاهدة المباريات
والعمل كمجموعات لتوقع النتائج والفوز بالجوائز.

تعزي�ز ثقافة التنوع وترسيخ التزامنا المجتمعي

نحن نهدف للحفاظ على سجلنا الراسخ في استقطاب
المواهب االست�ثنائية إلى فريقنا الذي يتميز بكفاءات عالية
ودرجة كبيرة من التفاني في العمل .وتظل ثقافة التنوع
إحدى نقاط قوتنا الرئيسية ،و ُتعرف صافوال على نطاق واسع
بكونها رائدة في مبادرات تمكين المرأة .في عام  ،2018قمنا
بمواصلة تطوي�ر خدمة الحضانة لألمهات العامالت في
صافوال عبر انشاء لجنة من االمهات لضمان استمرارية التطور
وكما احتفلنا مع االطفال بالمناسبات الخاصة مثل اليوم
الوطني وعيد االم .
وتماشي ًا مع قرار الحكومة السعودية بالسماح للمرأة بقيادة
السيارات للمرة األولى في المملكة ،قمنا بالت�كفل بتحمل
ت�كاليف إصدار رخصة القيادة لـ 30من موظفاتنا لمساندتهم
للحصول على رخصة القيادة ألول مرة .وقد نظمنا هذه
المبادرة تحت اسم "جاهزة" بالتعاون مع شركة عبد اللطيف
جميل (توي�وتا) ،وإدارة المرور في جدة ،وشركة "نجم"
لخدمات الت�أمين ،بما يعكس سياستنا لدعم المرأة حيث امتدت
المبادرة لتشمل جميع موظفات المجموعة و عائالت
الموظفين.

تعزي�ز صحة موظفينا واالهتمام بهم

حرص ًا منا على العناية بموظفينا واالهتمام بهم ،قمنا
بضمان حصول جميع موظفينا في برج صافوال على وجبات
صحية عالية الجودة من خالل مطعمنا الجديد .كما افت�تحنا
عيادة طبية في برج صافوال بالشراكة مع عيادات "ماي
كلينيك" .كذلك قمنا بتطوي�ر برنامج للعناية بالموظفين يهدف
إلى رفع مستوى الوعي لديهم بمختلف األمراض ،مثل
سرطان الثدي والسكري.
وفي عام  ،2018قمنا أيض ًا بتعزي�ز حضورنا البارز على منصات
التواصل االجتماعي الستقطاب كوادر است�ثنائية للعمل في
صافوال .كما عملنا على تحديث صفحة الوظائف على موقعنا
اإللكتروني ،لضمان سهولة االستخدام والحصول على
المعلومات المطلوبة ،مما أدى لزيادة كبيرة في تفاعل
األشخاص الباحثين عن وظائف.
وضمن أنشطتنا التعليمية والتطوي�رية ،قدمنا دورات تدري�بية
مع التركيز على الجوانب التقنية بنسبة  %80والمهارات
الشخصية بنسبة  .%20كما قمنا باستحداث إجراءات جديدة
للمواءمة بين التدريب والمتطلبات الفردية للموظفين
واحتياجات العمل.
وتواصل صافوال توفير مجموعة فريدة من المزايا
لموظفيها ،بما في ذلك برنامج قروض المساكن للموظفين
السعودي�ين؛ والت�أمين الت�كافلي لدعم أسر الموظفين في
حالة الوفاة أو اإلصابة بالعجز الدائم ،ال قدر اهلل؛ وصندوق
ت�كافل الموظفين لمساعدة صغار الموظفين (من غير فئة
المديري�ن) على التعامل مع الحاالت المادية الطارئة.

للعام الثاني على التوالي ،حافظت صافوال على المستوى
الذهبي لشهادة مواءمة والصادرة من وزارة العمل
والتنمية االجتماعية ت�كريم ًا لجهود المجموعة في إي�جاد بيئة
عمل مالءمة لذوي االعاقة ودعمها لهم عبر إنشاء مرافق
مخصصة لهم ،واعتماد سياسات لتوظيفهم وتدري�بهم في
إطار برنامج "مكين" الذي ت�تبناه صافوال .ونحن فخورون للغاية
بهذا البرنامج.
في عام 2018م ،قامت صافوال بالتعاون مع مجموعة رائدة
من أصحاب العمل بالمملكة ،في إطار مبادرة دولية تحمل
اسم "التحالف من أجل الشباب" .وتهدف هذه الشراكة إلى
مساعدة الشباب على تطوي�ر مهاراتهم وإعدادهم لالنضمام
إلى سوق العمل .وتسعى المبادرة إلعداد المشاركين فيها
للحياة المهنية وتحسين فرصهم في الحصول على وظائف
في سوق العمل الذي يشهد تحديات متزايدة ،وذلك من
خالل ورش عمل لتعريفهم بسوق العمل ،ومساعدتهم
على إعداد سيرتهم الذاتية ،وتدري�بهم على إجراء
المقابالت الشخصية.
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ملخص األداء :موظفينا (ت�تمة)

صافوال لألغذية

من خالل تلبيتها الحتياجات أكثر من  6800من موظفيها،
تدعم إدارة الموارد البشرية في شركة صافوال لألغذية قوة
عاملة ت�تميز بالكفاءة واالرتباط والمرونة على امتداد كافة
المناطق الجغرافية وفئات المنتجات.
وقد أدت األحوال االقتصادية الصعبة وانخفاض قيمة العملة
في األسواق في كافة المناطق الجغرافية التي نعمل
فيها ،وال سيما في إي�ران والسودان ومصر ،إلى تزايد
الضغوط المالية على موظفينا خالل عام 2018م ،ونجم عن
ذلك إعادة تقي�يم داخلية لعقود العمل في هذه المواقع.
وكانت حركة دوران الموظفين خالل العام متوافقة مع
التوقعات حيث لم ت�تجاوز نسبتها .%5
تحت "برنامج طور" شاركت صافوال لالغذية في استبيان قياس
مدى االرتباط كجزء من تحقيق األهداف اإلستراتيجية
للمجموعة  ،و كشركة لديها أكثر من  6000موظف فقد أظهرت
النتيجة زيادة هائلة بنسبة  ٪ 13في إجمالي مدى ارتباط
الموظفين بالمنشأة مقارنة بـ نتائج االستبيان الذي أجري في
عام .2016
ومن مبادراتنا المستمرة خالل عام 2018م برنامجان حول
التعلم والتطوي�ر هما :برنامج القيادة التنفيذية "اقتداء"،
وهو برنامج لتطوي�ر مهارات القيادة التنفيذية مدته  18شهر ًا
ويتم تقديمه بالشراكة مع كلية إنسياد لألعمال ،وبرنامج
"تعجيل" ،وهو برنامج داخلي ُيع َنى ببناء القدرات وإدارة
المواهب لمستويات اإلدارة المتوسطة بالشركة .كما
استحدثنا برنامج تعليم إلكتروني كجزء من نظام تعليمي
مت�كامل يتم تقديمه لجميع المدراء .وقامت شركة صافوال
لألغذية باالحتفاظ بأبرز موظفيها المتميزي�ن من خالل
استراتيجية الترقية الداخلية ،حيث شغلت أغلب المواقع
ال من لجوئها
القيادية من خالل ترقيات داخلية بد ً
للتوظيف الخارجي.

بنده للتجزئة

ميزة بنده التنافسية ت�كمن في مهارات والتزام موظفيها.
نحن نؤمن بأن االست�ثمار في موظفينا وتزويدهم بالوسائل
والفرص التي ت�تيح لهم تطوي�ر قدراتهم المهنية بشكل
مستمر ،يضمن نجاح بنده على األمد البعيد كصاحب عمل
وسلسلة متاجر للتجزئة بمواصفات عالمية.
أيضا أساس برنامجنا العادة ت�أهيل الشركة
يش ّكل موظفونا ً
في مواجهة المصاعب المتنامية التي يشهدها السوق.
فمسيرة التغي�ير و النجاح تبدأ بتغي�ير التوجهات فضال عن
التواصل الفعال بين موظفينا و ادارة الشركة .شاركت بنده
في استبيان قياس مدى ارتباط الموظفين بالمنشأءة ،والذي
يندرج تحت "برنامج طور" ،اظهرت نتائج االستبيان زيادة بنسبة
 %5اكثر من نتائج االستبيان السابق الذي أجري في عام .2016
ويمثل استقطاب وتدريب الكوادر المناسبة أولوية
قصوى في استراتيجيتنا .لذلك نحن نواصل جهودنا لتشكيل
فري�ق تنفيذي يتميز أفراده بخلفيات راسخة ومتنوعة ،كما
أطلقنا حمالت توظيف كبرى الستقطاب أفضل المواهب
والمهارات في مجال العمليات والخدمات اللوجستية
وسلسلة اإلمداد والتجارة.

ويقع كل ذلك ضمن اختصاص فري�ق الموارد البشرية
الذي يدعم احتياجات فري�ق عمل متنوع ونشيط يضم
 20,337موظف ًا ،منهم  19,868موظف ًا بدوام كامل على
امتداد سوقنا المحلي في المملكة العرب�ية السعودية،
و 464موظف ًا في مصر.
في عام 2018م ،أجرى الفري�ق مجموعة واسعة من
عمليات التقي�يم لفرق القيادة في كل متجر لتحديد مستوى
األداء وإمكانيات مدراء المتاجر ومساعديهم .وقد ر ّكز
برنامج التقي�يم على تعي�ين الموظفين المناسبين في المتاجر
الرئيسية ،باإلضافة إلى تعزي�ز األداء من خالل كوادر ت�تميز
بقدر أكبر من الكفاءة بهدف إنشاء هيكل تنظيمي أقل
عدد ًا وأكثر نشاط ًا ليتمكن من مواكبة التغير التنظيمي
المتسارع للشركة.

وال تزال شركة بنده للتجزئة تحافظ على شهادة المواءمة
من الفئة الذهبية التي تصدرها وزارة العمل والتنمية
االجتماعية ،تقدير ًا لجهودها في االلتزام المتواصل بتوظيف
األشخاص ذوي اإلعاقة .كما حصلنا على شهادة عالمية
مرموقة في مجال اإلعاقة من حكومة البرازي�ل .وفي
ديسمبر 2018م ،تميزت شركتنا بوصفها إحدى الشركات
العالمية ،والوحيدة في الشرق األوسط التي تم ت�كريمها
من قبل األمم المتحدة في نيوي�ورك كمؤسسة صديقة
لذوي االعاقة الخاصة .ويعمل لدينا حالي ًا  283موظف ًا من
األشخاص ذوي االعاقة.

وقد حافظت شركة بنده للتجزئة على مركز متقدم في
مجال السعودة في المملكة ،بفضل المبادرات الفعالة التي
تهدف للت�كامل مع مبادرات وزارة العمل والتنمية االجتماعية
لدعم رؤية المملكة  .2030ونتيجة لذلك ،حافظنا على النطاق
األخضر ضمن نظام "نطاقات" عبر زيادة نسبة التوظيف
اإللزامية للمواطنين السعودي�ين في قوانا العاملة المحلية
على مدار األعوام القليلة الماضية.
خالل عام 2018م ،قمنا بإعداد برنامج لبناء القدرات الوطنية
يهدف لتوظيف المواطنين السعودي�ين في مراكز قيادية
بالشركة ،باإلضافة إلى استقطاب الجزاري�ن والخبازي�ن
السعودي�ين وغيرهم لشغل الوظائف التشغيلية المساندة.
ونحن نعمل أيض ًا على سعودة أربع وظائف مرتبطة بعمليات
بنده وهي :األدوات المنزلية ،واألقمشة ،واإللكترونيات،
والمخابز ،من بين  12وظيفة تم تحديدها من قبل وزارة العمل
والتنمية االجتماعية كأولويات في مجال السعودة .وقد
حققنا حالي ًا النسبة المستهدفة لهذه الوظائف وهي .%70

كما أطلقت شركة صافوال لألغذية مسابقة لريادة األعمال
في مصر بالشراكة مع عدد من الجامعات المصرية
الختيار طلبة متفوقين يقومون باقتراح مشاريع مرتبطة
بأعمال صافوال.
و كما ذكرنا في الجزء الخاص في تعزي�ز ثقافة العمل وتحسين
االداء حول مبادرة أحضر ابنائك الى العمل في تشجيع
التوازن الصحي بين الحياة العملية والشخصية قدمنا الطفال
موظفينا عروض شيقة عن صافوال بالتعاون مع كيدزانيا.
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ملخص االستدامة

االستدامة
تحافظ مجموعة صافوال على التزامها العميق باالستدامة،
وذلك من خالل برامجها وتواجدها الواسع على مستوى
المنطقة .ويتمثل هدفنا األساسي في بناء مستقبل
مستدام لموظفينا ومساهمينا وعمالئنا والمجتمعات
التي نعمل فيها .تقوم المجموعة بتوظيف منصتها
الفريدة لالستدامة "عالم صافوال" للتواصل مع موظفيها
وتوعيتهم حول القضايا المتعلقة باالستدامة .كما ندعم
في صافوال أنماط الحياة الصحية وثقافة االستهالك
المستدام وتخزي�ن األغذية من خالل برنامج "نقدرها"،
ُ
الذي يتواصل مع الجمهور ومنظمات المجتمع المدني
من أجل الحد من الهدر الغذائي في المملكة .كما تسهم
مجموعة صافوال بشكل فاعل في دمج األشخاص ذوي
اإلعاقة في سوق العمل من خالل برنامج "مكين" ،والذي
يهدف إلى رفع مستوى الوعي بحقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة وحمايتهم ضد أي شكل من أشكال التمي�يز.
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هدفا ينبغي تحقيقه فحسب،
"ال تشكل االستدامة لصافوال
ً
بل تمثل كذلك القيم والمبادئ التي تحدد خياراتنا كشركة
وكأفراد بشكل يومي .االستدامة هي إرثنا الذي نود االحتفاظ
به ،وذلك لخلق ت�أثير إي�جابي ومستدام لوطننا ومجتمعنا.
نسعى إلحداث تغي�ير في حياة الناس وفي العالم من حولنا
من خالل عملنا المجتمعي ،أو مبادراتنا للحد من الهدر ،أو
مساندة المحتاجين".
– المدير التنفيذي للشؤون العامة واالستدامة
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ملخص االستدامة (ت�تمة)

تعزي�ز مكانة مجموعتنا من
خالل األنشطة المستدامة
Makeen

Negaderha

االستدامة كأساس لنجاحنا

نأخذ بعين االعتبار في المجموعة المسؤولية االجتماعية
بجدية تامة .إن بناء مستقبل مستدام لموظفينا ومساهمينا
وعمالئنا والمجتمعات التي نعمل فيها ،هو هدف مشترك
على كافة المستويات في مجموعتنا.
من خالل عملنا لتعزي�ز ممارسات األعمال المسؤولة في
قطاعنا ،وتحسين عملية دمج ذوي اإلعاقة في مكان العمل
وزيادة نسبة الوعي في المجتمع حول االستخدام األمثل
للموارد والحد من الهدر الغذائي ،سيظل اهتمامنا بمجتمعنا
وبيئ�تنا الدافع لنا للمضي قدم ًا في مسيرتنا.
"عالم صافوال" هو منصتنا الفريدة لالستدامة .وتجسد هويتنا
لالستدامة التزامنا تجاه شركائنا الرئيسي�ين والمجتمعات التي
نعمل فيها ونهدف في عالم صافوال إلى قيادة الممارسات
ال يحتذى به ليس في قطاعنا فحسب،
المستدامة لنكون مثا ً
بل على مستوى االقتصاد الوطني.
وفيما ت�تيح لنا منصة االستدامة تجاوز حدود المنظومة
للت�أثير على حياة الناس في المملكة وسائر أنحاء المنطقة،
يؤدي موظفونا كذلك دور ًا أساسي ًا كسفراء لالستدامة.
يشكل موظفونا الدافع لنا للوفاء بااللتزامات وتحقيق
األهداف التي وضعناها نصب أعيننا ،ونظل بدورنا ملتزمين
بصحتهم ورفاهيتهم ونجاحهم كأفراد ،من خالل توفير
مزايا بمواصفات عالمية لهم ،وفرص تطوي�ر وتعليم
مستمرة .كما نلتزم بأساليب إدارية مسؤولة في الموارد
البشرية لضمان وجود بيئة عمل إي�جابية وداعمة ت�تيح
لموظفينا التطور والنمو.
كما نواصل في المجموعة التزامنا بتشجيع سياسة
االستهالك المستدام ،وااللتزام بنهج العناصر الثالثة :الخفض
وإعادة االستعمال وإعادة التدوي�ر ,على امتداد عملياتنا في
المنطقة ،كما ونشجع اآلخري�ن على االقتداء بنا.

نقدرها

إن برنامج صافوال للحد من الهدر الغذائي "نقدرها" هو
برنامج تم تطوي�ره لمعالجة مشكلة الهدر الغذائي على
المستوى الوطني .حيث تشير اإلحصائيات إلى أنه يتم هدر
ما يقدر بـ  1.3مليار طن من المواد الغذائية الصالحة لألكل في
العالم سنوي ًا ( )FAO, 2016وأن نسبة الهدر في المملكة تعد
األعلى على مستوى الفرد في العالم .لذلك نسعى من
خالل إحداث تغي�ير سلوكي ورفع الوعي لقطاعي المنازل
والفنادق والمطاعم والمقاهي ( .)HORECAلمواجهة هذه
القضية التي تضع األمن الغذائي الوطني في خطر.
يتعاون برنامج "نقدرها" مع العديد من المنظمات المحلية
والدولية مثل برنامج األمم المتحدة للبيئة ( )UNEPومنظمة
إدارة الهدر والموارد ( )WRAPوبنك الطعام السعودي
(إطعام) ،وذلك لضمان تحقيق أهدافه بالوصول إلى فهم
عميق لمسببات الهدر الغذائي في المملكة العرب�ية
السعودية وتنظيم حمالت توعية مجتمعية للحد من الهدر
بطريقة ملموسة وقابلة للقياس.
انطالق ًا من البيانات التي تم جمعها خالل المراحل األولية من
البرنامج في عام 2017م ،أجرى برنامج "نقدرها" استبيان ًا
اجتماعي ًا جديد ًا خالل عام 2018م .وكان الهدف من االستقصاء
االجتماعي إنشاء قاعدة إحصائية يمكن من خاللها قياس
مستوى الوعي في المجتمع وقطاع الفنادق والمطاعم
والمقاهي حول الهدر الغذائي كمسألة اجتماعية والحلول
التي يوفرها البرنامج .وقد أجري االستبيان بصيغتين
إلكترونية وورقية ،باإلضافة إلى مقابالت شخصية ،وشمل
ثالث مدن رئيسية في المملكة العرب�ية السعودية .وأفاد
 %54ممن شملهم االستبيان بأنهم يعتبرون "نقدرها"
البرنامج االجتماعي الوطني األكثر فاعلية لتقليل الهدر
الغذائي ،بينما أبدى  %95استعدادهم لتغي�ير سلوكياتهم
وعاداتهم الشرائية للحد من الهدر الغذائي.

ونسعى من خالل برامجنا إلى إحداث تغي�ير إي�جابي في
السلوكيات على امتداد المملكة وسائر أرجاء المنطقة ،مع
الحفاظ على تنافسيتنا وتعزي�ز كفاءتنا وقدراتنا لما فيه
مصلحة الجميع ،عبر مواصلة جهودنا إليصال رسائلنا حول
القضايا الرئيسية التي تهمنا ،بما في ذلك دعم أنماط الحياة
الصحية وتعزي�ز ثقافة االستهالك المستدام ودمج األشخاص
ذوي اإلعاقة في مناحي الحياة المختلفة.

%95
أبدوا استعدادهم لتغي�ير
سلوكياتهم وعاداتهم
الشرائية للحد من الهدر
الغذائي (من خالل االستبيان
االجتماعي "نقدرها")

2,500
شارك في المسابقة حوالي
 2,500وصفة ،وفازت منها
 9وصفات

60
توفر بوابة "نقدرها" حالي ًا
ما يقارب  60فيديو تفاعلي
حول كيفية التصرف في
بقايا الطعام

نظم برنامج "نقدرها" مؤتمر ًا سعى من
وفي فبراير 2018مّ ،
خالله لبناء شراكات استراتيجية وطنية مع منظمات غير
حكومية متخصصة في إدارة الهدر الغذائي في المملكة،
وإرساء دعائم للمبادرات المستقبلية لتوسيع حضور وأنشطة
برنامج "نقدرها" بحيث يشمل جميع المدن الرئيسية في
ال عن منظمات وطنية
المملكة .وقد حضر الفعالية ثالثون ممث ً
وتضمن ورشة عمل ونقاشات حول التحديات
غير حكومية
ّ
الرئيسية التي واجهت المنظمات غير الحكومية
في مكافحة الهدر الغذائي في المملكة ،كما شهد
المؤتمر توقيع مذكرات تفاهم بين  15منظمة غير حكومية
وبرنامج "نقدرها".
كما قام برنامج "نقدرها" بإطالق حملة توعية مجتمعية على
منصات الوسائل االجتماعي خالل شهر رمضان المبارك ،وذلك
بهدف التقليل من الهدر الغذائي ،عبر صنع أطباق جديدة من
بقايا الطعام .خالل الحملة ،وأعلن "نقدرها" عن قائمة
بالمكونات التي يمكن استخدامها لصنع وجبات جديدة بشكل
اسبوعي .وقد وصلت الحملة إلى أكثر من  4مالي�ين شخص
في مختلف أنحاء المملكة من خالل منصاتها الرقمية (بزيادة
مليون شخص عن العام 2017م) .وقد شارك في المسابقة
حوالي  2,500وصفة ،وفازت منها  9وصفات.

ال للتطوي�ر المستمر لبرنامج نقدرها ،شهد عام
واست�كما ً
2018م أيض ًا إطالق مشروع لتصميم وتطوي�ر تطبيق "نقدرها"
للهاتف الجوال ،والذي سيكون بمثابة منصة محمولة توفر
نصائح لتقليل الهدر الغذائي بسرعة وسهولة.
ال يحتذى به لتقليل
ويحرص برنامج "نقدرها" على أن يكون مثا ً
الهدر الغذائي ،لذلك قام بتصميم منطقة الطعام للكافيتريا
في المقر الرئيسي للمجموعة بطريقة تفاعلية وذلك بهدف
داخليا ببرنامج نقدرها وكذلك لتزويدهم
تعريف الموظفين
ً
بالنصائح واألدوات العملية ولتطوي�ر معرفتهم وممارساتهم
المتعلقة بإدارة الهدر الغذائي ،واشتملت الخدمات في
منطقة الطعام على توفير منصة "نقدرها"متعددة
االستخدامات وأغطية برسائل توعوية على طاوالت الطعام
وملصقات جدارية وكذلك حاسبة للهدر الغذائي.

أكثر من  4مليون
مشترك في حملة
"نقدرها" على شبكة
التواصل االجتماعي

%54
من الناس يعتقدون أن حملة
"نقدرها" هي البرنامج
الوطني األكثر فاعلية للحد
من الهدر الغذائي

كذلك قام برنامج "نقدرها" بإصدار كتاب لعمل وصفات
جديدة من بقايا الطعام والوجبات ،وتضمن كتاب الطبخ
على الوصفات األكثر ابت�كار ًا التي تم استالمها من الجمهور
خالل حملة التوعية المجتمعية لعام 2017م .وتوفر بوابة
"نقدرها" حالي ًا ما يقارب  60فيديو تفاعلي حول كيفية التصرف
في بقايا الطعام.
كما شهدت بوابة نقدرها االلكترونية تحسينات ملحوظة خالل
عام 2018م ،وذلك بهدف تحسين محتواها وتصميمها
واستخداماتها ،كما تحوي البوابة على حاسبة لحصص
الطعام ،وهي أداة تساعد في التخطيط الكميات المناسبة
للطعام عند الطبخ ،- .وقد صممت لمساعدة األشخاص على
إجراء تقديرات دقيقة للكمية المثالية من الطعام التي
يحتاجونها إلعداد وجبة معينة ،كما توفر التوازن الغذائي
المطلوب مع تجنب حصول الهدر الغذائي.

U NE P
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ملخص االستدامة (ت�تمة)

Negaderha

مكين

تلتزم مجموعة صافوال بتدريب وتوظيف األشخاص ذوي
اإلعاقة وتشجيعهم على المشاركة في تنمية االقتصاد
الوطني .وقد أبرمت المجموعة اتفاق ًا مع منظمة العمل
الدولية حول ميثاق األعمال التجارية واإلعاقة في أكتوبر
2017م كأول اتفاقية من نوعها بين شركة سعودية من القطاع
الخاص وبين المنظمة .كما أنها أحد مؤسسي شبكة أصحاب
األعمال واإلعاقة "قادرون" .كما حصدت المجموعة على
شهادة مواءمة من الفئة الذهبية ،وذلك نظير جهودها
الحثيثة في تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة وتحسين حياتهم
عموم ًا.
يؤكد برنامج مكين على التزامنا بدعم حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة ،ونعزز من خالل أنشطة مكين الوعي لدى مختلف
شرائح المجتمع وتطوي�ر السياسات والممارسات التي تهدف
لحماية األشخاص ذوي اإلعاقة من جميع أشكال التمي�يز.

كما نظم برنامج "مكين" سلسلة من ورش العمل خالل عام
2018م ،مع التركيز على موضوعات شملت ما يلي :الحاالت
الطارئة وخطط اإلخالء لذوي اإلعاقة في مكان العمل
والتوظيف الخالي من العوائق والمنتجات والخدمات الشاملة
وممارسات االتصال الشامل .وتضمنت الموضوعات األخرى
لورش العمل خالل العام برنامج "المرشد والزميل" لدمج
األشخاص ذوي اإلعاقة في مكان العمل في جامعة أم
القرى ،كما تم عقد ورشة عمل داخلية للتعريف بنظام
شهادات مواءمة.
نحرص في المجموعة على تهيئة بيئات األعمال لت�كون شاملة
وخالية من العوائق لألشخاص ذوي اإلعاقة ،وذلك لتمكينهم
من المساهمة في سوق العمل واالقتصاد الوطني بشكل
فاعل.

Makeen

A

في شهر أغسطس 2018م حصلت كأل من الشركة المتحدة
للسكر وشركة عافية العالمية على شهادات الوصول
الشامل من منظمة التحالف العالمي لتسهيل الوصول
للبيئة والتقنية ،وذلك تقدير ًا لجهودهما المتميزة في
توفير تسهيالت الوصول لجميع األشخاص ،بما في ذلك
ذوي اإلعاقة.

بنده للتجزئة

ضمن التزام مجموعة صافوال بمسؤوليتها االجتماعية ،يقوم
برنامج "دع الباقي لهم" وهي مبادرة خيرية لشركة بنده
للتجزئة بتشجيع عمالء بنده على التبرع بالهلالت المتبقية من
فاتورة مشترياتهم .وقد تم خالل عام 2018م جمع مبلغ
 3.4مليون ريال ،وذلك لدعم جمعية األطفال المعوقين
وجمعية تراحم التي تعتني بالسجناء وأسرهم .وقد تمكنت
بنده من بالتبرع بحوالي  77.2مليون ريال مما تم جمعه منذ
إطالق البرنامج في عام 2006م.

نؤمن في مكين بأهمية مشاركة خبراتنا وأفضل ممارساتنا
لدعم توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة ومساعدة اآلخري�ن في
جهودهم لتحقيق األهداف المشتركة .لذلك نتواصل على مدار
العام مع المنظمات التي ت�تبنى توجهات مماثلة لنا من خالل
مجموعة من المنتديات اإلقليمية والدولية .وشملت تلك
المنتديات في عام 2018م مؤتمر األمل الدولي الثاني لإلعاقة
في تركيا ،والمؤتمر الدولي الخامس لإلعاقة والت�أهيل في
الرياض ،والمنتدى الذي نظمته منظمة العمل الدولية ()ILO
في جنيف .كما شارك مكين تجربته الرائدة في تطبيق معاي�ير
الوصول الشامل مع وفد من مستشفى الدكتور سليمان
فقيه ،وشارك البرنامج كذلك في منتدى حول التنوع
والشمولية نظمته شركة ( )BAE Systemsفي الرياض.
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في هذا القسم
األنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية
تقري�ر الحوكمة واإلفصاحات ذات العالقة
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54
72
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اإلدارة

االفصاحات المالية ،حوكمة الشركات وتقري�ر لجنة المراجعة
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األنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية

 )1األنشطة الرئيسة للمجموعة:
ت�تضمن المحفظة االست�ثمارية للمجموعة العديد من األنشطة التي تضم قطاع األغذية الذي يتمثل نشاطه في إنتاج وتسوي�ق وتوزيع زي�وت الطعام ،والسمن
النباتي ،وصناعة السكر والمكرونة والمخبوزات والمعجنات والمأكوالت البحرية واألغذية المجمدة وقطاع التجزئة الذي يدير سلسلة من متاجر البيع بالتجزئة.
هذا بجانب تملكها لحصص است�ثمارية رئيسة في عدد من الشركات القيادية غير المدرجة والمدرجة في السوق المالية السعودية مثل شركة المراعي وشركة
هرفي للخدمات الغذائية واللتان تعمالن في قطاع األغذية وشركات التطوي�ر العقاري مثل شركة مدينة المعرفة االقتصادية وشركة مدينة الملك عبد اهلل
االقتصادية (إعمار) وشركة كنان الدولية للتطوي�ر العقاري وبعض الصناديق االست�ثمارية.
وفيما يلي بيان بالشركات التابعة والشقيقة للمجموعة وأبرز است�ثماراتها داخل المملكة وخارجها وأعمالها الرئيسة وبلد الت�أسيس:

م.

اسم الشركة

دولة الت�أسيس

نوع النشاط الرئيس

الدولة التي تمارس
فيها نشاطها

نسبة الملكية
(مباشرة وغير
مباشرة)

رأس المال
وفق ًا للقيمة األسمية
لألسهم والحصص

عدد األسهم/حصص

 )1الشركات التابعة المملوكة مباشرة للمجموعة:
أ .شركات تابعة ذات نشاط تشغيلي:
.1

شركة صافوال لألغذية

المملكة
العرب�ية
السعودية
("السعودية")

أغذية

شركة قابضة تدير
است�ثمارات صافوال في
مجال األغذية داخل
المملكة وخارجها

%100

 2.200.000.000ريال سعودي 220,000,000

.2

شركة بنده للتجزئة

السعودية

تجزئة

السعودية ،مصر

%97.55

 1.375.000.000ريال سعودي 137,500,000

.3

شركة الطعام الجيد

السعودية

أغذية

السعودية و
دول الخليج العربي

%100

 50,000ريال سعودي

500

.4

شركة المتون العالمية
لالست�ثمار العقاري القابضة

السعودية

عقارات

السعودية

%80

 100.000.000ريال سعودي

100,000

.5

شركة هرفي للخدمات
الغذائية

السعودية

مطاعم وصناعة
المخبوزات

السعودية وبعض
دول الخليج وبنغالديش

%49

 646.800.000ريال سعودي

64,680,000

.6

شـركة أديم العرب�ية

السعودية

شركة قابضة

السعودية

%100

 1.000.000ريال سعودي

10,000

.7

شركة األطر العرب�ية
لالست�ثمار التجاري

السعودية

شركة قابضة

السعودية

%100

 1.000.000ريال سعودي

10,000

.8

شركة المجمعات الموحدة
لالست�ثمار العقاري

السعودية

تحت التصفية

السعودية

%100

 2.000.000ريال سعودي

200,000

.9

شركة مدارك لالست�ثمارات

المملكة
األردنية
الهاشمية
"األردن"

شركة قابضة

األردن

%100

 1.000.000دينار أردني

1,000,000

.10

الشركة المتحدة لتطوي�ر
الممتلكات

السعودية

متوقفة النشاط

السعودية

%70

 4.000.000ريال سعودي

400
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 )1األنشطة الرئيسة للمجموعة( :ت�تمة)
بيان بالشركات التابعة والشقيقة للمجموعة وأبرز است�ثماراتها داخل المملكة وخارجها وأعمالها الرئيسة وبلد الت�أسيس( :ت�تمة)
م.

اسم الشركة

دولة الت�أسيس

نوع النشاط الرئيس

الدولة التي تمارس
فيها نشاطها

نسبة الملكية
(مباشرة وغير
مباشرة)

رأس المال
وفق ًا للقيمة األسمية
لألسهم والحصص

عدد األسهم/حصص

 .2شركة صافوال لألغذية:
شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لألغذية %( :تشير إلى الملكية المباشرة وغير المباشرة لشركة صافوال لألغذية المملوكة بالكامل للمجموعة)
.11

شركة عافية العالمية

السعودية

تصنيع زي�وت الطعام

.12

شركة صافوال لإلست�ثمارات
الصناعية

السعودية

شركة قابضة

 .13شركة الملكة للصناعات
الغذائية

السعودية ،دول الخليج %95.19
مصر ،إي�ران ،تركيا ،األردن
السعودية

%100

 500.000.000ريال سعودي

50,000,000

 205.907.000ريال سعودي

205,907

مصر

تصنيع المعكرونة

مصر

%100

 268,898,960جنيه مصري

433,708

.14

شركة الفراشة للصناعات
الغذائية

مصر

تصنيع المعكرونة

مصر

%100

 20.000.000جنيه مصري

20,000

.15

شركة صافوال لألغذية
لألسواق الناشئة

الجزر
البريطانية
العذراء

شركة قابضة

الجزر البريطانية العذراء %95.4

 130.000.000ريال سعودي

13,000,000

.16

شركة عافية العالمية
للتوزيع والتسوي�ق

السعودية

تجارة وتوزيع

السعودية

%100

 5,000,000ريال سعودي

5,000

.17

شركة صافوال لألغذية للسكر

جزر الكايمن

متوقفة النشاط

شركة أوفشور

%100

 50.000دوالر أمريكي

5,000

.18

شركة صافوال لألغذية
العالمية المحدودة

العرب�ية
المتحدة
(اإلمارات)

شركة قابضة

اإلمارات

%100

 500.000درهم إماراتي

500

.19

الشركة الدولية للصناعات
الغذائية

السعودية

تصنيع الدهون
المتخصصة

.20

شركة سيفود
انترناشيونال تو المنطقة
الحرة

اإلمارات

تجارة المنتجات
البحرية والتوزيع

.21

شركة عافية العرب�ية لألغذية

السعودية
اإلمارات

%100
%60

 107.000.000ريال سعودي
 100.000درهم إماراتي

10,700,000
100

السعودية

متوقفة النشاط

السعودية

%100

 1.000.000ريال سعودي

1,000

 .22شركة المؤن العالمية
القابضة (المؤن)

السعودية

شركة قابضة

السعودية

%100

 1.000.000ريال سعودي

1,000

 .23شركة مراسينا الدولية
لالست�ثمار العقاري (مراسينا)

السعودية

شركة قابضة

السعودية

%100

 200.000ريال سعودي

200
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األنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية (ت�تمة)

 )1األنشطة الرئيسة للمجموعة( :ت�تمة)
بيان بالشركات التابعة والشقيقة للمجموعة وأبرز است�ثماراتها داخل المملكة وخارجها وأعمالها الرئيسة وبلد الت�أسيس( :ت�تمة)

 )1األنشطة الرئيسة للمجموعة( :ت�تمة)
بيان بالشركات التابعة والشقيقة للمجموعة وأبرز است�ثماراتها داخل المملكة وخارجها وأعمالها الرئيسة وبلد الت�أسيس( :ت�تمة)
م.

اسم الشركة

دولة الت�أسيس

نوع النشاط الرئيس

الدولة التي تمارس
فيها نشاطها

نسبة الملكية
(مباشرة وغير
مباشرة)

رأس المال
وفق ًا للقيمة األسمية
لألسهم والحصص

عدد األسهم/حصص

ب) شركات تابعة تحت سيطرة شركة عافية العالمية ( %تشير إلى الملكية المباشرة وغير المباشرة لشركة عافية العالمية المملوكة بنسبة  %95.19لشركة
صافوال لألغذية)

م.

اسم الشركة

دولة الت�أسيس

نوع النشاط الرئيس

الدولة التي تمارس
فيها نشاطها

نسبة الملكية
(مباشرة وغير
مباشرة)

رأس المال
وفق ًا للقيمة األسمية
لألسهم والحصص

عدد األسهم/حصص

ج) شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لإلست�ثمارات الصناعية ( %تشير إلى ملكية شركة صافوال لإلست�ثمارات الصناعية المملوكة بنسبة  %100لشركة
صافوال لألغذية)

 .24شركة صافوال بيشهر

الجمهورية
اإليرانية
االسالمية
("إي�ران")

شركة قابضة

إي�ران

%90

 ٧٤٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ريال إي�راني

٧٤٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

 .25شـركة مالينترا القابضـة
المحدودة

لوكسمبرغ

متوقفة النشاط

شركة أوفشور

%100

 1.250.000يورو

1,250

 .26صافوال لألغذية المحدودة

الجزر البريطانية شركة قابضة
العذراء

شركة أوفشور

%100

 52.000دوالر أمريكي

52,000

األردن

%97.4

 8.000.000دينار اردني

8,000,000

%90

 138.847دوالر امركي

138,847

 500.000دوالر أمريكي

500,000

 .42شركة اإلسكندرية المتحدة
إلستصالح األراضي

50,000

د) شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لألغذية لألسواق الناشئة ( %تشير إلى ملكية شركة صافوال لألغذية لألسواق الناشئة المحدودة والمملوكة بنسبة
 %95.4لشركة صافوال لألغذية)

 .39الشركة المتحدة للسكر

السعودية

تصنيع السكر

السعودية ومصر

%74.48

 395.000.000ريال سعودي

395,000

شركات تحت الشركة المتحدة للسكر ( %تشير إلى الملكية المباشرة والغير مباشرة للشركة المتحدة للسكر المملوكة بنسبة  %74.48لشركة صافوال
لإلست�ثمارات الصناعية)

 .27شـركة عافية العالميـة
(األردن)

األردن

 .28شـركة أنفسكز

الجزر البريطانية متوقفة النشاط
العذراء

شركة أوفشور

 .29عافية للتجارة العالمية

الجزر البريطانية متوقفة النشاط
العذراء

شركة أوفشور

%100

 .30صافوال لألغذية العالمية

الجزر البريطانية متوقفة النشاط
العذراء

شركة أوفشور

%100

 50.000دوالر أمريكي

 .31شركة كوغو غيدا ياتوم في
ت�كاريت إيه إس

تركيا

شركة قابضة

تركيا

%100

 26,301,280ليرة تركية

2,630,128

 .32أسيل للغذاء  -شركة قابضة

جزر الكايمن

شركة قابضة

شركة أوفشور

%100

 50.000دوالر أمريكي

50,000

تجارة وتوزيع

.40

شركة اإلسكندرية
للسكر -مصر

مصر

تصنيع السكر

مصر

%54.14
( 73.14مع
ملكية صافوال
األغذية)

 281.838.000جنيه مصري

281,838

.41

شركة صناعات سكر البنجر

جزر الكايمن

متوقفة النشاط

شركة أوفشور

%100

 1.000دوالر أمريكي

1,000

شركة تحت شركة اإلسكندرية للسكر -مصر ( %تشير إلى ملكية شركة اإلسكندرية للسكر -مصر المملوكة بنسبة  %73.14بشكل مباشر وغير مباشر لشركة
صافوال لألغذية)

 .43شركة صافوال المغرب

.44

شركات تحت شركة صافوال بيشهر ( %تشير إلى ملكية شركة صافوال بيشهر المملوكة بنسبة  %90لشركة عافية العالمية)
 .33شركة بيشهر الصناعية

إي�ران

تصنيع زي�وت الطعام

إي�ران

%79.9

 1,023,000,000.000ريال
إي�راني

1,023,000,000

 .34شركة طلوع بخش افتاب

إي�ران

تجارة وتوزيع

إي�ران

%100

 100.000.000.000ريال إي�راني

100,000,000

 .35شركة صافوال بيشهر للسكر

إي�ران

تجارة وتوزيع

إي�ران

%100

 100.000.000ريال إي�راني

100,000

 .36شركة نورتيكا جولدن ويت

إي�ران

تصنيع األغذية
والحلويات

إي�ران

%90

 150.000.000.000ريال إي�راني

150,000,000

شركة صافوال لزي�وت الطعام
(السودان)

 .45شركة عافية العالمية -
الجزائر

مصر

إستصالح األراضي

مصر

%100

 22.500.000دوالر أمريكي

225,000

المملكة
المغرب�ية
"المغرب"

انتاج زي�وت الطعام

المغرب

%100

 46.000.000دينار مغربي

460,000

جمهورية
السودان
"السودان"

انتاج زي�وت الطعام

السودان

%100

 45.800.000جنيه سوداني

45,800,000

الجمهورية
الجزائرية
"الجزائر"

انتاج زي�وت الطعام

الجزائر

%100

 3.028.071.000دينار جزائري 3,028,071,000

هـ) شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لألغذية العالمية المحدودة ( %تشير إلى ملكية شركة صافوال لألغذية العالمية المحدودة المملوكة بالكامل لشركة
صافوال لألغذية)
.46

شركة بيهتام رويان
كافيه الحديثة

إي�ران

انتاج أطعمة
وحلويات

إي�ران

%100

 1.000.000ريال إي�راني

1,000

شركات تحت شركة صافوال لألغذية المحدودة ( %تشير إلى الملكية المباشرة والغير مباشرة لشركة صافوال لألغذية المحدودة المملوكة بالكامل لشركة
عافية العالمية)
 .37شركة عافية العالمية  -مصر

مصر

تصنيع زي�وت الطعام

مصر

%99.95

 154.651.500جنيه مصري

30,930,300

شركة تحت شركة كوغو غيدا ياتوم في ت�كاريت إيه إس ( %تشير إلى ملكية شركة كوغو غيدا ياتوم في ت�كاريت إيه إس المملوكة بنسبة بالكامل لشركة
عافية العالمية)
 .38شركة صافوال غيدا ساناي
ڤي تاكريت أنونيم سيركتي
(يودوم غيدا صناعي في
تاكريت إيه إس "سابقا")

56

تركيا
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تصنيع زي�وت الطعام

تركيا

%100

 4.433.569ليرة تركية

443,356,900

التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال 2018

57

تقري�ر مجلس اإلدارة

التقري�ر االستراتيجي
تقري�ر مجلس اإلدارة
القوائم المالية

األنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية (ت�تمة)

 )1األنشطة الرئيسة للمجموعة( :ت�تمة)
بيان بالشركات التابعة والشقيقة للمجموعة وأبرز است�ثماراتها داخل المملكة وخارجها وأعمالها الرئيسة وبلد الت�أسيس( :ت�تمة)

 )1األنشطة الرئيسة للمجموعة( :ت�تمة)
بيان بالشركات التابعة والشقيقة للمجموعة وأبرز است�ثماراتها داخل المملكة وخارجها وأعمالها الرئيسة وبلد الت�أسيس( :ت�تمة)
م.

اسم الشركة

دولة الت�أسيس

نوع النشاط الرئيس

الدولة التي تمارس
فيها نشاطها

نسبة الملكية
(مباشرة وغير
مباشرة)

رأس المال
وفق ًا للقيمة األسمية
لألسهم والحصص

عدد األسهم/حصص

و) شركة تابعة تحت سيطرة شركتي المؤون ومراسینا ( %تشير إلى ملكية شركتي المؤون ومراسینا المملوكتان بالكامل لشركة صافوال لألغذية)
 .47االفق التجارية دي.ام.ام.سي اإلمارات

تجارة وتوزيع

اإلمارات

%100

 2.000درهم إماراتي

50

م.

اسم الشركة

 .48شركة المخازن الكبرى
التجارية

السعودية

تجزئة

السعودية

%100

 500.000ريال سعودي

500

 .49شركة بنده لخدمات التشغيل
والصيانة وخدمات العقود

السعودية

خدمات وصيانة

السعودية

%100

 500.000ريال سعودي

500

 .65شركة كنان الدولية للتطوي�ر
العقاري

 .50شركة بنده الدولية لتجارة
التجزئة

مصر

تجزئة

مصر

%100

 50.000.000جنيه مصري

50,000,000

السعودية

مخابز

السعودية

%100

 500.000ريال سعودي

500

.51

شركة تابعة لشركة المخازن الكبرى التجارية ( %تشير إلى ملكية شركة جيانت المملوكة بنسبة  %100لشركة بنده للتجزئة)
 .52الشركة اللبنانية للحلويات

السعودية

متوقفة النشاط

السعودية

%95

 5.000.000ريال سعودي

5,000

 4شركات مجموعة الكبير
شركات تابعة تحت سيطرة شركة الطعام الجيد ( %تشير إلى الملكية المباشرة وغير المباشرة لشركة الطعام الجيد المملوكة بنسبة  %100للمجموعة)
تصنيع األغذية
المجمدة

 .53مصنع شركة األغذية
المتنوعة

السعودية

 .54شركة الهالل لالستيراد
والتصدير

مملكة البحري�ن تجارة وتوزيع
"البحري�ن"

البحري�ن

 .55شركة الكبير القابضة

اإلمارات

شركة قابضة

اإلمارات

%51

 .56شركة األفضل لتجارة
المواد الغذائية

اإلمارات

تجارة وتوزيع

اإلمارات

%51

 3,000,000درهم إماراتي

 .57شركة مشاريع سهر

اإلمارات

تجارة وتوزيع

اإلمارات

%51

 181,500,000درهم إماراتي

181,500

 .58شركة مصنع سهر لألغذية

اإلمارات

تصنيع األغذية
المجمدة

اإلمارات

%51

 300,000درهم إماراتي

300

 .59شركة األحسن للتجارة

السعودية

تجارة وتوزيع

السعودية

%51

 27,000,000ريال سعودي

27,000

السعودية

%51

 5,000,000ريال سعودي

5,000

%51

 20,000دينار بحريني

200

 100دوالر أمريكي

100
3,000

شركات تابعة تحت سيطرة شركة الكبير القابضة ( %تشير إلى الملكية المباشرة وغير المباشرة لشركة الكبير القابضة المملوكة بنسبة  %51لشركة الطعام الجيد)
.60

شركة مشاريع الصباح
للمواد الغذائية

اإلمارات

تجارة وتوزيع

اإلمارات

%100

 500,000درهم إماراتي

500

.61

شركة كاسكيد لألغذية
البحرية

اإلمارات

تصنيع األغذية
المجمدة

اإلمارات

%100

 750,000درهم إماراتي

100

اإلمارات

شركة إست�ثمارية

اإلمارات

%100

 125,000دوالر أمريكي

1,250

 .62شركة كاسكيد المحدودة
لالست�ثمارات
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سلطنة عمان

توزيع أغذية

عمان

%100

 150,000ريال عماني

150,000

است�ثمارات صافوال في شركات زميلة:
.64

شركة بنده للمخابز

عدد األسهم/حصص

شركات تابعة تحت سيطرة شركة كاسكيد المحدودة لالست�ثمارات ( %تشير إلى الملكية المباشرة وغير المباشرة لشركة كاسكيد لالست�ثمارات المملوكة بنسبة
 %100لشركة الكبير القابضة)
 .63شركة األفضل لألغذية

 .3شركات تابعة تحت سيطرة شركة بنده للتجزئة ( %تشير إلى الملكية المباشرة وغير المباشرة لشركة بنده للتجزئة المملوكة بنسبة %97,55
لمجموعة صافوال)

دولة الت�أسيس

نوع النشاط الرئيس

الدولة التي تمارس
فيها نشاطها

نسبة الملكية
(مباشرة وغير
مباشرة)

رأس المال
وفق ًا للقيمة األسمية
لألسهم والحصص

.66

شركة المراعي

الشركة المتحدة للسكر ،مصر

السعودية

المنتجات الغذائية
الطازجة

السعودية

%34.52

 10.000.000.000ريال سعودي 1,000,000,000

السعودية

التطوي�ر العقاري

السعودية

%29.9

 1.694.000.000ريال سعودي

169,400,000

مصر

تصنيع السكر

مصر

%33.82
(ملكية
صافوال
الفعلية)

 156.000.000دوالر أمريكي

15,600,000

 .67شركة السيرة للتطوي�ر
العقاري

السعودية

التطوي�ر العقاري

السعودية

%40

 20.000.000ريال سعودي

200,000

 .68شركة مطوري مدينة
المعرفة اإلقتصادية

السعودية

العقارات

السعودية

%2.07

 830.000.000ريال سعودي

83,000,000

إدارة المحافظ
اإلست�ثمارية

تونس

%49

 260,000,000دوالر أمريكي

260,000

 .69شركة إنتاج كابيتال المحدودة الجمهورية
العرب�ية
التونسية
("تونس")
 .70الشركة المتحدة للزي�وت
القابضة المحدودة

جزر الكايمن

شركة قابضة

شركة أوفشور

%51

 36.351.431دوالر أمريكي

36,351,431

است�ثمارات متاحة للبيع:
است�ثمارات مدرجة:
السعودية

التطوي�ر العقاري

السعودية

%11.5

 339.300.000ريال سعودي 339,300,000

.71

مدينة المعرفة اإلقتصادية

 .72مدينة الملك عبد اهلل
اإلقتصادية (إعمار)

السعودية

العقارات

السعودية

%0.87

 8.500.000.000ريال سعودي 850,000,000

 .73شركة فونيكس العرب�ية
القابضة (شركة تعمير األردنية
"سابقا")

األردن

التطوي�ر العقاري

األردن

%5

 86.840.292دينار أردني

86,840,292

است�ثمارات غير مدرجة:
 .74شركة جسور القابضة

السعودية

صندوق إست�ثماري

السعودية

%14.81

 600.000.000ريال سعودي

60,000,000

 .75شركة سويكورب

السعودية

صندوق إست�ثماري

السعودية

%15

 500.000.000ريال سعودي

50,000,000
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التقري�ر االستراتيجي
تقري�ر مجلس اإلدارة
القوائم المالية

األنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية (ت�تمة)

 )2ملخص األداء الموحد للمجموعة
 )1-2ملخص الموجودات والمطلوبات والنتائج المالية في السنوات المالية الخمس األخيرة
أ) مقارنة النتائج المالية في شكل رسم بياني (بمالي�ين الرياالت):
اإليرادات

 )2ملخص األداء الموحد للمجموعة (ت�تمة)
 )2-2تحليل جغرافي إلجمالي إي�رادات الشركة وشركاتها التابعة
فيما يلي تفاصيل إي�رادات صافوال الموحدة للعام 2018م مقارنة مع العام المنصرم حسب القطاع واألنشطة المتنوعة للمجموعة (زي�وت الطعام والسمن
النباتي ،السكر والمحليات ،المكرونة والمأكوالت البحرية واألغذية المجمدة ،قطاع التجزئة) متضمنة التحليل الجغرافي حسب الدول التي ت�تواجد فيها
والمنتجات والعالمات التجارية:

صافي األرباح
٢٠١٨
٢١,٨١٥

٢٠١٧
٢٣,٨٣٠

٢٠١٦
٢٦,٣٣١

٢٠١٥
٢٥,١٢٦

٢٠١٧
١,٠٢٦

٢٠١٤
٢٦,٥٨٨

٢٠١٤
٢,٠٧٢

٢٠١٥
١,٧٩٢

2018م
(بآالف الرياالت)

الدول/النشاط

العالمات التجارية

زي�وت الطعام والسمن النباتي
المملكة ودول الخليج واليمن
مصر
السودان
المغرب
تركيا
الجزائر
إي�ران

عافية ،العربي ،أواليت ،شمس ،صن جلو ،دالل
روابى ،عافية ،جنة ،ساليت ،حلوة
صباح ،الطيب ،شمس
عافية ،هال
يودوم ،سيرما ،عافية
عافية ،اوليور
الدان ،افتاب ،بهار ،عافية

1.917.003
950.009
211.900
358.538
744.260
598.460
1.808.636

2,285.758
867,281
375,157
343,094
827,538
556,538
2,590,588

6.588.806

7,845,954

2.096.484
412.101

2,730,979
343,554

2.508.585

3,074,533

الملكة ،ايطاليانو ،مكروناتو
جون ويست
بيش بيش

471.440
60.301
37.458

418,445
13.292
19.626

كولينا ،مارجارينا

68.881

12.370

9.735.471

11,384,220

11.016.334
–
97,907

11,471,660
79,543
93,084

11.114.241

11,644,287

1.227.270
94.107

1.157.793
-

إجمالي مبيعات منتجات نشاط زي�وت الطعام

٢٠١٨
)(٥٢٠

منتجات السكر والمحلِّيات
المملكة ودول الخليج واليمن
مصر

٢٠١٦
)(٣٦٣

إجمالي مبيعات منتجات نشاط السكر

البيان (بآالف الرياالت)

2018

2017

2016

2015

2014

اإليرادات
ت�كاليف اإليرادات
مجمل الربح
صافي الربح (الخسارة)

21.814.563
)(17.916.606
3.897.957
)(520.380

23,830,475
)(19,436,360
4,394,115
1,025,618

26,330,802
)(21,677,838
4,652,964
)(363,287

25,125,596
)(20,100,206
5,025,390
1,791,747

26,587,842
)(21,724,122
4,863,720
2,072,319

ب) مقارنة لموجودات ومطلوبات الشركة في شكل رسم بياني (بمالي�ين الرياالت):
الموجودات

المطلوبات
٢٠١٨
٢٢,٢٥٢

٢٠١٧
٢٣,٣٣٧

٢٠١٦
*٢٥,٢٨٧

٢٠١٥
٢٦,٩٧٥

٢٠١٤
٢٦,٤٠٢

٢٠١٨
١٤,٢٣١

٢٠١٧
١٣,٦٢٩

٢٠١٦
*١٦,٠٣٨

٢٠١٥
١٥,٤٦٩

٢٠١٤
١٥,٤٧٤

البيان (بآالف الرياالت)

2018

2017

2016

2015

الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة

5.875.236
16.377.215

6.678.054
16,659,276

8.449.057
16,838,339

9.331.719
17.643.635

10,237,717
16,163,909

إجمالي الموجودات

22.252.451

23.337.330

25,287,396

26.975.354

26,401,626

المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة

8.426.642
5.803.868

8,642,368
4,986,982

10,406,259
5.631.303

9.967.229
5.502.059

10,161,490
5,312,084

إجمالي المطلوبات

14.230.510

13,629,350

16,037,562

15.469.288

15,473,574
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إجمالي مبيعات األغذية
قطاع التجزئة
المملكة
اإلمارات
مصر

شركة بنده للتجزئة (بنده ،هايبر بنده ،بندتي)
هايبر بنده
هايبر بنده ،بنده سوبرماركت

إجمالي مبيعات التجزئة

2014

*

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

منتجات نشاط المكرونة  -بمصر
إجمالي مبيعات المأكوالت البحرية  -اإلمارات
إجمالي مبيعات منتجات المخبوزات  -إي�ران
إجمالي مبيعات الدهون المتخصصة والدهون
النباتية  -المملكة

2017م
(بآالف الرياالت)

هرفي
الكبير ،تبرك ،طيبات اإلمارات

مطاعم الوجبات السريعة
األغذية المجمدة المملكة ودول الخليج العربي
أنشطة أخرى
النشاط العقاري  -بالسعودية

47.035

45,338

إجمالي مبيعات األنشطة األخرى

47.035

45,338

إجمالي مبيعات
استبعاد مبيعات بين الشركات الفرعية

22.218.124
)(403.561

24,231,638
)(401,163

إجمالي المبيعات

21.814.563

23,830,475

توزيع مساهمات القطاعات وأنشطة المجموعة الرئيسة إلى اإليرادات الموحدة لعام 2018
اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

زﻳﻮت اﻟﻄﻌﺎم

اﻟﺴﻜﺮ

ﻫﺮﻓﻲ

١١,١١٤

٦,٥٨٩

٢,٥٠٨

١,٢٢٧

اﻟﻤﻜﺮوﻧﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﺠﻤﺪة اﻟﺪﻫﻮن اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

٤٧١

٩٤

٦٩

٦٠

أﺧﺮى اﻟﻤﺨﺒﻮزات

٤٧

٣٧

بناء على معاي�ير المحاسبة الدولية (.)IFRS
جميع األرقام المتعلقة بالعام  2016تم إعادة تبوي�بها
ً
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تقري�ر مجلس اإلدارة

التقري�ر االستراتيجي
تقري�ر مجلس اإلدارة
القوائم المالية

األنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية (ت�تمة)

 )2ملخص األداء الموحد للمجموعة (ت�تمة)
 )4-2بيان بالقروض طويلة وقصيرة األجل وموقف السداد (ت�تمة)

 )2ملخص األداء الموحد للمجموعة (ت�تمة)
 )3-2بيان بالفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة (بآالف الرياالت)
البيان

2018م

2017م

التغيرات ( )+أو ()-

نسبة التغير%

المبيعات/اإليرادات
ت�كلفة المبيعات/اإليرادات
مجمل الربح
إي�رادات تشغيلية -أخرى
مصروفات تشغيلية-أخرى
الربح التشغيلي (الخسارة)

21.814.563
)(17.916.606
3.897.957
574.742
)(4.195.379
277.320

23,830,475
)(19,436,360
4,394,115
752,382
)(4,343,251
803.246

)(2.015.912
1.519.754
)(496.158
)(177.640
147.872
)(525.926

 %8.5 %7.8 %11.3 %23.6 %3.4%65.5 -

م.

الشركة المقترضة

بنده للتجزئة

إقرار :لم تقم الشركة بإعالن أي توقعات مالية خالل العام 2018م.

 )4-2بيان بالقروض طويلة وقصيرة األجل وموقف السداد
تبنت إدارة مجموعة صافوال ومنذ وقت طوي�ل سياسة واضحة تجاه عملية االقتراض ،ت�تمثل في حرص إدارتها الدائم على أن ت�تم جميع معامالتها المالية وفق ًا
للشريعة اإلسالمية في ضوء الصيغ اإلسالمية المتعارف عليها في عملية التموي�ل متى ما كان ذلك متاح ًا .ونتيجة لهذا التوجه فإن التسهيالت التي ت�تحصل
عليها صافوال داخل المملكة وبعض شركاتها الفرعية خارج المملكة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية وهلل الحمد.
وضمن هذه الجهود بادرت الشركة قبل خمسة أعوام بإصدار صكوك متوافقة مع الشريعة اإلسالمية ،حيث تم إصدار الشريحة األولى منها خالل العام 2013م.
أما بالنسبة لبعض القروض خارج المملكة ،فإنها تخضع للهيكل والسياسات المتبعة في تلك الدول ،والتي قد تختلف عن ما هو سائد ومطبق بالمملكة في
هذا الخصوص.
علم ًا بأن إجمالي النفقات التمويلية على القروض والديون األخرى خالل العام 2018م من البنوك التجارية والمؤسسات المالية (قصيرة وطويلة األجل) (وذلك
حسب النسب السائدة في السوق) بلغت  398.8مليون ريال مقابل  340.1مليون ريال للعام الماضي وفيما يتعلق بضمانات القروض الممنوحة للشركات
الفرعية الوارد ذكرها في البيان أدناه ،تقوم مجموعة صافوال بتوقيع سندات ألمر باسمها كضمان اعتباري لكافة القروض الممنوحة لها ولشركاتها الفرعية
وفق ًا للنماذج المعدة من قبل البنوك أو المؤسسات المالية المانحة.
وفيما يلي بيان بتفاصيل القروض طويلة وقصيرة األجل للمجموعة وشركاتها الفرعية والتي حصلت عليها في طور عملياتها وأنشطتها االعتيادية:
أ) بيان بالقروض الطويلة األجل للمجموعة وشركاتها المتفرعة منها وموقف السداد (بآالف الرياالت):

الرصيد كما في
2018/12/31م

الرصيد كما في
2017/12/31م

500.000

125.000

343.750

468.750

298.205

298.205

-

298.205

بنك الخليج الدولي

ديسمبر 2018م

 2.08سنوات

480.000

-

480.000

-

مجموعة سامبا المالية

ديسمبر 2018م

 7سنوات

294.000

-

294.000

-

بنك الجزي�رة

نوفمبر 2018م

 7سنوات

300.000

-

300.000

-

بنك الجزي�رة

ديسمبر 2018م

سنتين

300.000

-

300.000

-

م.

الشركة المقترضة

اسم الجهة المانحة

تاري�خ منح القرض

1

مجموعة
صافوال

البنك األهلي التجاري

أكتوبر 2016

 5سنوات

بنك الخليج الدولي

ديسمبر 2017م

سنة ونصف
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المبالغ
المدفوعة
سداد ًا للقرض
خالل 2018م
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مدة القرض

مبلغ أصل القرض

البنك السعودي البريطاني

سبتمبر 2018م

 5سنوات

750.000

-

750.000

-

صكوك

يناير 2013م

 7سنوات

1.500.000

-

1.500.000
3.967.750

2,266,955

البنك السعودي الفرنسي

مارس 2014م

 5سنوات

500.000

166.666

166.667

333.333

البنك األهلي التجاري

يوليو 2015م

 4سنوات

300.000

125.000

100.000

225.000

البنك السعودي البريطاني

ديسمبر 2015م

 5سنوات

300.000

75.000

150.000

225.000

البنك السعودي البريطاني

ديسمبر 2016م

 6سنوت

400.000

80.000

320.000

400.000

بنك الراجحي

مارس 2016

 4سنة

250.000

83.334

83.333

166.667

820.000

1.350.000

شركة بنده
3

شركة عافية -
المملكة
كوجو ()Kugu
شركة عافية
 -مصر

 5سنوات

350.000

28.125

84.375

112,500

البنك السعودي البريطاني

مؤسسة هونج كونج وشنقهاي يناير 2011م
المصرفية

 8سنوات

62.475

15.619

-

15,619

يناير 2016م

 5سنوات

13.656

-

17.668

17.449

يناير 2016م

 5سنوات

11.386

17.398

8.774

26.172

110.817

171.740

مايو 2016م

 3سنوات

4.268

1.824

296

2,120

مايو 2016م

 3سنوات

4.371

1.879

293

2,172

مايو 2016م

 3سنوات

543

270

-

270

يوليو 2016م

 3سنوات

280

155

-

155

589

4.717

بنك اإلمارات دبي الوطني***

ديسمبر 2014م

شركة عافية العالمية
4

شركة صافوال لزي�وت بنك الخرطوم
الطعام  -السودان

شركة صافوال لألسواق الناشئة
5

الرصيد كما في
2018/12/31م

الرصيد كما في
2017/12/31م

1.500.000

مجموعة صافوال
2

أسباب التغير في النتائج المالية للعام 2018م مقارنة بالعام الماضي:
يعود سبب تسجيل صافي الخسائر للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م مقارنة بصافي الربح للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م بشكل رئيس إلى
األسباب التالية:
 -1تسجيل أرباح غير مت�كررة تم تحقيقها خالل العام السابق والمتمثلة فيما يلي:
 تسجيل أرباح رأسمالية بلغت  694مليون ريال والناتجة عن بيع  %2من األسهم المملوكة للمجموعة في شركة المراعي. تسجيل أثر صافي إي�جابي غير مت�كرر بمبلغ  62مليون ريال نتيجة لألرباح المحققة من بيع الحقوق اإليجارية لشركة بندة للتجزئة ألسواق هايبربنده فيدبي فيستيفال سيتي مول بدولة اإلمارات العرب�ية المتحدة.
 تسجيل أثر صافي إي�جابي غير مت�كرر بمبلغ  30مليون ريال نتيجة لتسجيل مكسب ناتج عن انخفاض حصة المجموعة ( )Dilution Gainفي رأس مال الشركةالمتحدة للسكر-مصر وتسجيل ت�كلفة الخيار ( ،)Option Costوذلك عند إيقاف توحيد حساباتها ،وتصنيفها كشركة زميلة اعتبارا من  28مارس 2017م ،بعد
إصدار األسهم المخصصة للبنك األوروبي إلعادة التعمير والتنمية (.)EBRD
 -2خالل العام  ،2018بلغت المصاريف االست�ثنائية  100.7مليون ريال والمتعلقة بتقديم ضمان ألحد الشركات التابعة لشركة زميلة والتي ساهمت في زيادة
الخسارة خالل العام مقارنة بالعام الماضي.
 -3االنخفاض في إجمالي الربح الذي يعزى إلى انخفاض المبيعات وهامش الربح في قطاعي األغذية والتجزئة.
 -4انخفاض حصة المجموعة في أرباح شركة زميلة.
 -5ارتفاع حصة المجموعة في خسائر شركات زميلة أخرى والتي تعود بشكل رئيس إلى تسجيل خسائر هبوط في القيمة على مستوى تلك الشركات الزميلة.
 -6ارتفاع الزكاة وضري�بة الدخل.
 -7ارتفاع صافي الت�كلفة التمويلية بسبب الخسائر الناتجة عن التغيرات في سعر الصرف.
 -8كما أن المصروفات التشغيلية متضمنة الخسائر الناتجة عن هبوط القيمة قد انخفضت مقارنة مع العام السابق.

اسم الجهة المانحة

تاري�خ منح القرض

مدة القرض

مبلغ أصل القرض

المبالغ
المدفوعة
سداد ًا للقرض
خالل 2018م

شركة الملكة
للصناعات الغذائية

بنك الكويت الوطني***

سبتمبر 2014

 3.5سنة

17.744

4.019

4.019

8,038

ديسمبر 2018م

 5,3سنة

28,173

-

27.471

-

31.490

8.038

6

اإلسكندرية للسكر
مصر

البنك الدولي التجاري

مارس 2010م

 7سنوات

529,937

29,362

130,368

159,730

نشاط المكرونة  -مصر

7

اإلسكندرية ()AUCR

بنك الكويت الوطني***

يناير 2018م

 4سنوات

27,473

-

23,488

-

153.856

159.730

شركة صافوال لالست�ثمارات الصناعية
8

الشركة العالمية
للصناعات الغذائية

74.375

116,875

74.375

116.875

البنك السعودي البريطاني

نوفمبر 2015م

 4.75سنة

170.000

42,500

بنك الراجحي

2014م2017-م

 6-4سنوات

499.996

115.333

181.627

296.960

صندوق التنمية الصناعية
السعودي

2013م2016-م

 6سنوات

42,903

4,939

27,911

32,850

البنك السعودي البريطاني**

يناير 2018م

 3سنوات

15,600

-

15,702

-

بنك الرياض**

أبري�ل 2018م

 3سنوات

20,000

-

20,111

-

شركة هرفي للخدمات الغذائية

245,351

329.810

مجموع القروض طويلة األجل

5,404,228

4.407.865

الشركة العالمية للصناعات الغذائية
9

شركة هرفي

*** يشمل رصيد قرض ديسمبر  2018على الفائدة المستحقة.
** تم تعديل قيمة القرض الممنوح في ديسمبر 2018م نظر ًا إلنخفاض العملة.
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تقري�ر مجلس اإلدارة

التقري�ر االستراتيجي
تقري�ر مجلس اإلدارة
القوائم المالية

األنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية (ت�تمة)

 )2ملخص األداء الموحد للمجموعة (ت�تمة)
 )4-2بيان بالقروض طويلة وقصيرة األجل وموقف السداد (ت�تمة)
ب) كشف بالقروض قصيرة األجل مع بنوك تجارية وجهات أخرى للمجموعة وشركاتها الفرعية والتي يتم سدادها خالل فترة سنة (بآالف الرياالت):
م.

الشركة المقترضة

اسم البنك/الجهة المقرضة

تاري�خ منح القرض

مدة القرض

الرصيد كما في
2018/12/31م

1

مجموعة صافوال

مصرف الراجحي

ديسمبر 2018م

واحد شهر

200,000

شركة بنده للتجزئة

البنك السعودي البريطاني

ديسمبر 2018م

واحد شهر

شركة عافية العالمية  -السعودية البنك السعودي البريطاني

ديسمبر 2018م

واحد شهر

90.000

البنك السعودي البريطاني

مجموعة صافوال
2

200,000

شركة بنده للتجزئة
3

4

شركة عافية العالمية  -مصر

5

شركة بيشهر الصناعية

6

شركة صافوال قيدا

ديسمبر 2018م

واحد شهر

150.000

البنك األهلي التجاري

ديسمبر 2018م

واحد شهر

250.000

البنك األهلي التجاري

ديسمبر 2018م

واحد شهر

50.000

البنك األهلي التجاري

ديسمبر 2018م

واحد شهر

150.000

مجموعة سامبا المالية

ديسمبر 2018م

واحد شهر

255.000

مؤسسة هونج كونج وشنقهاي
المصرفية ()HSBC

يناير 2018م

سنة واحدة

15.395

بنك اإلمارات دبي الوطني

يناير 2018م

سنة واحدة

44,885

بنك الكويت الوطني

يناير 2018م

سنة واحدة

30,893

البنك المصري السعودي للتموي�ل
(بنك البركة)

يناير 2018م

سنة واحدة

22,042

البنك األهلي المصري

يناير 2018م

سنة واحدة

1,348

بنك مشرق

يناير 2018م

سنة واحدة

30.503

بنك أبوظبي األول

يناير 2018م

سنة واحدة

48.409

البنك األهلي المتحد

يناير 2018م

سنة واحدة

12.195

م.

الشركة المقترضة

110,000
615,000

اسم البنك/الجهة المقرضة

تاري�خ منح القرض

مدة القرض

الرصيد كما في
2018/12/31م

بنك الخرطوم

ديسمبر 2018م

 9أشهر

6.170

بنك الخرطوم

مايو 2018م

سنة واحدة

8.260

بنك الخرطوم

مايو 2018م

سنة واحدة

13.170

شركة صافوال لألغذية الناشئة
10

شركة الملكة

11

شركة الفراشة

172.548
بنك اإلمارات دبي الوطني

أكتوبر 2018م

سنة واحدة

14.310

البنك األهلي القطري ()َQNB

أكتوبر 2018م

 6أشهر

17.731

البنك األهلي القطري ()َQNB

أكتوبر 2018م

 6أشهر

8.061

بنك الكويت الوطني ()NBK

سبتمبر 2018م

 9أشهر

7.044

البنك األهلي التجاري

ديسمبر 2018م

واحد شهر

225,000

شركة المكرونة  -مصر
 12الشركة المتحدة للسكر

 13شركة اإلسكندرية للسكر  -مصر

47.146
البنك األهلي التجاري

ديسمبر 2018م

واحد شهر

60,000

مجموعة سامبا المالية

ديسمبر 2018م

واحد شهر

130,000

البنك السعودي البريطاني

ديسمبر 2018م

واحد شهر

40,000

البنك الدولي التجاري ()CIB

نوفمبر 2018م

سنة واحدة

20.320

نوفمبر 2018م

ستة أشهر

6,535

سبتمبر 2018م

أربعة أشهر

18.511

يناير 2018م

سنة واحدة

21.264

بنك اإلسكندرية

14

شركة اإلسكندرية
لالستصالح األراضي

بنك الكويت الوطني

سبتمبر 2018م

أربعة أشهر

2.451

سبتمبر 2018م

سنة واحدة

16.066

بنك وفاء التجاري – مصر

يناير 2018م

سنة واحدة

4.222

صافوال لإلست�ثمارات الصناعية

540.147

بنك تجارات

يناير 2018م

 12-6شهر

18.817

 15شركة عافية للتوزيع

–

بنك ميالت

أكتوبر 2018م

سنة واحدة

23.600

شركة عافية العالمية للتوزيع والتسوي�ق

–

بنك ميلي

ديسمبر 2018م

سنة واحدة

6.250

16

البنك األوربي إلعادة البناء والتنمية

أكتوبر 2018م

سنة واحدة

71.358

شركة صافوال لألغذية

شركة صافوال لألغذية

مؤسسة هونج كونج وشنقهاي
المصرفية ()HSBC

يناير 2018م

سنة واحدة

5,206

 17شركة مشاريع سهر
Sahar Enterprises LLC

–
بنك دبي االسالمي

ديسمبر 2018م

 4-3شهر

بنك فجيرة الوطني

ديسمبر 2018م

 4-3شهر

16.500

Garanti Investment Credit

ديسمبر 2018م

سنة واحدة

2.213

ديسمبر 2018م

واحد شهر

187

بنك هالك ()Halk Bank

ديسمبر 2018م

سنة واحدة

9.979

بنك زي�رات ()Ziraat Bank

ديسمبر 2018م

سنة واحدة

10.692

بنك فينانس ()Finans Bank

ديسمبر 2018م

سنة واحدة

47.391

بنك حبيب المحدود

ديسمبر 2018م

 4-3شهر

8.790

بنك االتحاد المحدود

ديسمبر 2018م

 4-3شهر

7.117

ديسمبر 2018م

واحد شهر

22

ديسمبر 2018م

 4-3شهر

6.413

البنك الفرنسي الجزائر

سبتمبر 2018م

 3أشهر

21.598

ديسمبر 2018م

واحد شهر

99

البنك العربي

ديسمبر 2018م

سنة واحدة

44.626

مؤسسة هونج كونج وشنقهاي
المصرفية ()HSBC

سبتمبر 2018م

 6أشهر

47,217

سوسيتي جنرال الجزائر

أكتوبر 2018م

 3أشهر

18.834

نوفمبر 2018م

 6أشهر

8.502

 10أشهر

2.808

 6أشهر

52
208
1.103

1.350.398

7

8

شركة صافوال المغرب

بنك وفاء التجاري

9

شركة صافوال لزي�وت الطعام -
السودان

البنك العربي السوداني

يوليو 2018م

بنك الخرطوم

مايو 2018م

بنك الخرطوم

يوليو 2018م

 9أشهر

بنك الخرطوم

نوفمبر 2018م

 8أشهر

862,557

الرصيد كما
في 2017م

192,758

51,719

672.839
22.000

–
32.468

شركة عافية العالمية
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الرصيد كما
في 2017م

145,000
145,000

شركة عافية العالمية  -الجزائر

التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال 2018

 )2ملخص األداء الموحد للمجموعة (ت�تمة)
 )4-2بيان بالقروض طويلة وقصيرة األجل وموقف السداد (ت�تمة)
ب) كشف بالقروض قصيرة األجل مع بنوك تجارية وجهات أخرى للمجموعة وشركاتها الفرعية والتي يتم سدادها خالل فترة سنة (بآالف الرياالت):

ﺣﺑﻳﺏ ﺑﻧﻙ ﺍﻱ ﺟﻲ ﺯﻳﻭﺭﻳ�ﺦ
بنك أبوظبي األول ()FAB

ديسمبر 2018م

 4-3شهر

6.264

بنك ستاندرد تشارترد

ديسمبر 2018م

 4-3شهر

5.203

ديسمبر 2018م

واحد شهر

3.009

مؤسسة هونج كونج وشنقهاي
المصرفية ()HSBC

ديسمبر 2018م

 4-3شهر

4,761

البنك السعودي البريطاني

نوفمبر 2018م

 ٥-٤شهر

5.611

462.124

شركة الطعام الجيد

96.444

–

إجمالي القروض قصيرة األجل

2.551.683

2.988.997

التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال 2018
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تقري�ر مجلس اإلدارة

التقري�ر االستراتيجي
تقري�ر مجلس اإلدارة
القوائم المالية

األنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية (ت�تمة)

 )3المخاطر المحتملة ألعمال صافوال
 )1-3التصور العام للمخاطر
قامت صافوال بتطوي�ر إطار مت�كامل إلدارة المخاطر المؤسسية تماشي ًا مع أفضل الممارسات المتبعة ،لدعم نجاح المجموعة وتحقيق أهدافها االستراتيجية من
خالل بيئة تعاونية إلدارة المخاطر تقوم بتحديد المخاطر ومراقبتها والحد منها بشكل استباقي.

 )2ملخص األداء الموحد للمجموعة (ت�تمة)
 )5-2بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لجهات حكومية( .بآالف الرياالت)
2018م

البيان

المسدد

المستحق حتى
نهاية الفترة المالية
السنوية ولم يسدد

وصف موجز لها

بيان األسباب

.1

الرسوم الجمركية

174.124

54.914

-

.2

الزكاة

10.713

12.252

-

استيفاء لمتطلبات القوانين
واألنظمة المعمول بها

م.

 .3ضري�بة الدخل وضري�بة االستقطاع
.4

المؤسسة العامة للت�أمينات االجتماعية
(داخل المملكة) والت�أمين االجتماعي
(خارج المملكة)

 .5ت�كاليف ت�أشيرات وجوازات

53.821

11.704

ضري�بة االستقطاع

155.914

40.241

الت�أمينات االجتماعية
للموظفين

52.541

11.243

تجديد إقامات ،وت�أشيرات
خروج وعودة

.6

رسوم مكتب العمل

128.811

336

تصاري�ح العمل

.7

رسوم ومتحصالت حكومية أخرى

24.637

10.766

رسوم رخص ،جزاءات ،غرامات
ورسوم األخرى

وقد تم تصميم برنامج إدارة المخاطر المؤسسية لضمان توافق نتائج أنشطة المخاطرة مع استراتيجيات صافوال وقابليتها واستعدادها لتحمل المخاطر .يقدم
قيمة وعملية حول إدارة المخاطر لتحقيق األهداف التالية:
البرنامج معلومات ّ
•تعزي�ز أهمية إدارة مخاطر األعمال ودورها في ترشيد ت�كاليف مخاطر العمل
•تمكين اتخاذ خيارات مدروسة إلدارة المخاطر على امتداد المجموعة
•تحسين األداء العام للمجموعة وشركاتها الفرعية.
في إطار الجهود المستمرة لتعزي�ز ثقافة وقدرات إدارة المخاطر ،قامت مجموعة صافوال بما يلي:
•إنشاء وحدة متخصصة إلدارة المخاطر
•تطوي�ر إطار عام وسياسة إلدارة المخاطر تم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة
•إطالق برنامج "واعي" للتوعية بالمخاطر كجزء من أنشطة تعزي�ز ثقافة إدارة المخاطر
•تنظيم حلقات وورش عمل عديدة للتوعية بالمخاطر على امتداد المجموعة
•اختيار "رواد إدارة المخاطر" على امتداد المجموعة لتعزي�ز المساءلة في مجال إدارة المخاطر.
باإلضافة إلى ذلك ،يتم تطبيق نظام للحوكمة وإدارة المخاطر واالمت�ثال على امتداد مجموعة صافوال وشركاتها الفرعية لتعزي�ز مشاركة مجلس اإلدارة وفري�ق
اإلدارة التنفيذية بفعالية في عملية إدارة المخاطر لضمان رؤية موحدة للمخاطر التي تواجهها المجموعة.

 )3المخاطر المحتملة ألعمال صافوال
 )1-3التصور العام للمخاطر
أ) إدارة المخاطر
تعزي�ز ثقافة وقدرات إدارة المخاطر
تسعى مجموعة صافوال لحماية أصحاب المصالح وسمعتها المرموقة وقيمة أصولها ،وتلتزم بمواصلة تطوي�ر ثقافة إدارة المخاطر من خالل اإلطار العام
لحوكمة المخاطر والتطوي�ر المستمر لفري�ق العمل.
وتستخدم صافوال نموذج خطوط الدفاع الثالث الموضحة لضمان المساءلة على امتداد المجموعة في مجاالت الحوكمة والمراقبة واإلدارة ورفع التقاري�ر حول
المخاطر وبيئة الرقابة.

اإلطار العام إلدارة المخاطر المؤسسية
إدارة المخاطر المؤسسية هي سلسلة إجراءات يتم تطبيقها ضمن إطار استراتيجي على امتداد المجموعة ،وتهدف لتحديد المخاطر المحتملة وإدارتها ضمن
الحدود المقبولة للمخاطرة ،بما يضمن تحقيق أهداف المجموعة.
ويتضمن اإلطار العام إلدارة المخاطر المؤسسية في مجموعة صافوال معاي�ير وممارسات رائدة إلدارة المخاطر ،وقد تم تطوي�ر هذا اإلطار بما يتماشى مع
الممارسات الحالية الرائدة إلدارة المخاطر المؤسسية ومعاي�ير آيزو  .31000وقد تم إعداد هذا اإلطار للتركيز على تصميم إجراءات تلبي احتياجات العمل في
مجموعة صافوال مع الحفاظ على طابعها البسيط والعملي.
وي�وضح اإلطار العام إلدارة المخاطر المؤسسية في صافوال سلسلة األنشطة التي ستستخدمها المجموعة لتحديد وتقي�يم وإدارة المخاطر.

وتلعب خطوط الدفاع الثالث دور ًا مهم ًا في تحقيق الحوكمة الفعالة داخل صافوال ،ويعتبر مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية هما الداعمين األساسي�ين في هذه
الدفاعات وآليات الرقابة ،كما أنهم أفضل جهة من شأنها الحرص على ضمان أن تنعكس خطوط الدفاع الثالث على عملية تفعيل إدارة المخاطر في صافوال
واجراءات الرقابة الداخلية.

ت�أسيس المفهوم

خطوط الدفاع الثالث

المشروع

المراجعة الخارجية

اإلدارة التنفيذية العليا

الخط األول

الخط الثاني

الخط الثالث

الرقابة اإلدارية
إجراءات الرقابة الداخلية

الرقابة المالية
إدارة المخاطر
الجودة
الحوكمة وااللتزام

المراجعة الداخلية

•الهيكل التنظيمي
•التخطيط واتخاذ القرارات السليمة
•السياسات واإلجراءات
•التنفيذ
•التقويم
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•الرقابة
•تقديم الدعم الالزم
•تحديد الصالحيات
•استقاللية التقاري�ر
•االلتزام باألنظمة والقوانين
وأخالقيات العمل
•رفع التقاري�ر للجهات الرقابية

التواصل واالستشارة

(الرؤية ،التخطيط االستراتيجي ،المؤسسية ،الرقابة على األداء)

تحديد المخاطر
تحليل المخاطر
تقدير حجم المخاطر

المراقبة والمراجعة

مجالس الشركات
الفرعية ولجانها

مجلس اإلدارة
لجان الشركة (المراجعة ،المكافآت والترشيحات ،االست�ثمار ،المسؤولية االجتماعية)

الجمعية العمومية
(المؤسسية والرقابة)

تقي�يم المخاطر

معالجة المخاطر

•توفير استقاللية أكبر
•الموضوعية
•أعمال المراجعة (المالية ،المخاطر،
األنشطة األخرى)

التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال 2018
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تقري�ر مجلس اإلدارة

التقري�ر االستراتيجي
تقري�ر مجلس اإلدارة
القوائم المالية

األنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية (ت�تمة)

 )3المخاطر المحتملة ألعمال صافوال (ت�تمة)
 )1-3التصور العام للمخاطر (ت�تمة)
اإلطار العام إلدارة المخاطر المؤسسية في مجموعة صافوال
ت�تم إدارة المخاطر في صافوال من خالل مجموعة مشتركة من اإلجراءات ،والتي ت�تيح وصول المعلومات المتعلقة بالمخاطر إلى الشخص المخول والمسؤول
عن اتخاذ القرارات الخاصة بالنشاط المرتبط بالمخاطر .من خالل إنشاء لغة مشتركة ومجموعة من األدوات ،يمكن ت�كرار إجراءات إدارة المخاطر في صافوال على
أي مستوى آخر داخل المجموعة.
فعال االنتظام في تقي�يم المخاطر والحد من ت�أثيراتها ورصدها والتبليغ عنها على امتداد المجموعة .وت�تم مواءمة
ت�تطلب إدارة المخاطر المؤسسية بشكل ّ
هذه اإلجراءات مع الميزانية السنوية للمجموعة وعملية التخطيط االستراتيجي .وينبغي على كل قسم تقديم نتائج ممارسة إدارة المخاطر بصورة منتظمة
كجزء من التزامه بإدارة المخاطر في صافوال.
وتضم وحدة إدارة المخاطر فريق ًا متخصص ًا يدير أنشطة إدارة المخاطر على امتداد المجموعة ،باإلضافة إلى رواد للمخاطر معينين يتولون مسؤولية إدارة
المخاطر واألنشطة المرتبطة بها في الوحدات/األقسام المعنية.
لتعزي�ز ثقافة إدارة المخاطر :مبادرة "واعي"

 )2-3األدوات المالية وإدارة المخاطر (ت�تمة)
ب) إطار عمل إدارة المخاطر
ت�تولى اإلدارة العليا إدارة المخاطر وفق ًا لسياسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة .تقوم اإلدارة العليا بتحديد وتقي�يم والتحوط ضد المخاطر المالية من خالل
تعاون وثيق مع الوحدات التشغيلية للمجموعة .ت�تمثل أهم أنواع المخاطر في مخاطر السوق ومخاطر االئ�تمان ومخاطر السيولة.
يتحمل مجلس اإلدارة كامل المسؤولية عن ت�أسيس إطار عمل المخاطر في المجموعة واإلشراف عليه .إن اإلدارة التنفيذية مسؤولة عن تطوي�ر ومراقبة
سياسات إدارة المخاطر في المجموعة .يجتمع الفري�ق بانتظام ويتم اإلبالغ عن أي تغي�يرات ومشكالت االلتزام بالمعاي�ير إلى مجلس اإلدارة من خالل لجنة
المراجعة.
يتم مراجعة أنظمة إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل فري�ق اإلدارة التنفيذية لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة .تهدف المجموعة،
من خالل معاي�ير وإجراءات التدريب واإلدارة ،إلى تطوي�ر بيئة رقابة منضبطة وبناءة يتفهم فيها جميع الموظفين أدوارهم والتزاماتهم.
تقوم لجنة المراجعة لدى المجموعة بمتابعة كيفية قيام اإلدارة بمراقبة مدى االلتزام بإجراءات وسياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة كما تقوم بمراجعة
مدى كفاية اإلطار العام إلدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة.
ج) مخاطر السوق
ت�تمثل مخاطر السوق في تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية للتذبذب نتيجة التغير في أسعار السوق .ت�تضمن مخاطر
السوق ثالثة أنواع من المخاطر :مخاطر سعر العموالت ،مخاطر العمالت ومخاطر األسعار األخرى.
ج )1-مخاطر سعر الفائدة
التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بت�أثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المراكز المالية للمجموعة وتدفقاتها
مخاطر سعر الفائدة هي مخاطر
ّ
النقدية.
تنشأ مخاطر سعر الفائدة للمجموعة بشكل رئيسي من قروضها وودائعها طويلة األجل ،والتي ت�كون بسعر فائدة عائم وتخضع إلعادة التسعير على أساس
منتظم تراقب اإلدارة التقلبات في أسعار الفائدة بشكل دقيق.

ضمن جهودها المتواصلة لتعزي�ز ثقافة الوعي بالمخاطر واالرتقاء بالتميز المؤسسي والرقابة الداخلية ،أطلقت صافوال مبادرة "واعي" التي تعتبر:
•وسيلة متطورة وحديثة لمشاركة المعرفة حول المخاطر المحددة سلف ًا والمخاطر األخرى المعروفة والمرتبطة باألعمال.
•مبادرة الست�كشاف وتحديد المخاطر التي قد ال ت�كون صافوال على دراية كاملة بها أو تواجه صعوبة في إدراكها حالي ًا.
•برنامج يجمع الموظفين والخبرات من كافة أنحاء المجموعة لتقي�يم المخاطر المحتملة التي قد تواجهها صافوال في المستقبل.
•فرصة لمراجعة كيفية قيام صافوال حالي ًا بإدارة المخاطر وتحديد أفضل الطرق وأكثرها فعالية من حيث الت�كلفة إلدارة المخاطر على نحو مستدام.
•اإلطار العام الذي يوجه صافوال حول كيفية اإلبالغ عن المخاطر ومشاركتها والتعريف بها ورفع تقاري�رها إلى المستويات المطلوبة.
�تعرض لبعض المخاطر من خالل طبيعة نشاطها التجاري كشركة تعمل في مجال السلع واألغذية األساسية
إن مجموعة صافوال  -مثلها مثل أي كيان اقتصادي  -ت َّ
تعرض أعمال صافوال لمخاطر جيوسياسية ناتجة عن عمليات صافوال خارج المملكة
والتجزئة واالست�ثمارات األخرى ،ويمكن تلخيص تلك المخاطر في احتمال ُّ
وكذلك ألخطار المضاربة والتذبذب في أسعار السلع والمواد الخام في مجال األغذية محلي ًا وعالمي ًا ،والمخاطر المرتبطة بالتوسع والمنافسة واالنتشار
الجغرافي لعمليات الشركة وتذبذب أسعار العمالت األجنبية مقابل الريال السعودي أو العمالت المحلية للدول التي تعمل فيها والتضخم الذي يحدث
القتصاديات بعض الدول التي للمجموعة شركات فرعية بها.
ومخاطر ت�تعلق بالدخول في است�ثمارات جديدة ،والمخاطر التي قد تنشأ وترتبط باألوضاع االقتصادية والسياسية في البلدان المختلفة التي تعمل فيها أو
تصدر لها صافوال منتجاتها ،كما هو عليه الحال في عدد من دول المنطقة التي تعاني بعض اإلضرابات واألحداث ،والتي ت�أثرت بها عمليات صافوال في تلك
الدول وغيرها من المخاطر التي تفرضها طبيعة أعمال الشركة واست�ثماراتها المتنوعة.
وتقوم صافوال بإدارة هذه المخاطر ومراقبتها عن كثب عبر مجلس إدارتها ولجنة المراجعة واإلدارة التنفيذية وفرق العمل في الشركات الفرعية ،حيث أن لها
سياسات وخطط وتدابير في هذا الجانب وإن العمل مستمر دائم ًا في تنمية وتطوي�ر نظام فعال إلدارة المخاطر بصافوال ،كما قامت المجموعة بت�أسيس إدارة
مختصة إلدارة لمخاطر على مستوى المجموعة وشركاتها الفرعية الرئيسة :شركة صافوال لألغذية وشركة بنده للتجزئة.

ج )2-مخاطر العمالت
مخاطر العمالت هي مخاطر تقلب قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية لمعامالتها بشكل رئيسي بالريال السعودي والدوالر
األمريكي والريال اإليراني والجنية المصري والجنيه السوداني والليرة التركية .تعمل المجموعة دولي ًا وهي معرضة لمخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية.
است�ثمارات المجموعة في الشركات التابعة األجنبية والشركات الزميلة التي ت�تعرض أصولها الصافية لمخاطر ترجمة العمالت .حالي ًا ،ت�تعلق هذه المخاطر بشكل
أساسي بتحركات سعر الصرف بين العمالت األجنبية مقابل الريال اإليراني والجنيه المصري والجنيه السوداني والليرة التركية .يتم تسجيل هذه التقلبات كعنصر
بناء
منفصل في حقوق الملكية في القوائم المالية الموحدة المرفقة .تقوم المجموعة بمراقبة هذه التذبذب وإدارة أثرها على القوائم المالية الموحدة
ً
على ذلك.
بشكل عام ،فإن القروض المقومة بعمالت ت�تطابق مع التدفقات النقدية الناتجة عن العمليات األساسية للمجموعة .باإلضافة إلى ذلك ،فإن الفائدة على
القروض مقومة بعملة القروض .يوفر ذلك تحوط اقتصادي دون الحاجة الى استخدام المشتقات ،وبالتالي ال يتم تطبيق محاسبة التحوط في هذه الظروف.
د) مخاطر األسعار
ت�تمثل مخاطر األسعار في تعرض قيمة األدوات المالية للتغير نتيجة التغيرات في أسعار السوق ،سواء كانت هذه التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة بكل أداة
مالية على حدة أو على مصدرها أو نتيجة عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية المتاجر بها في السوق .ت�تعرض المجموعة لمخاطر أسعار أدوات حقوق
الملكية ألن المجموعة تمتلك است�ثمار في بعض أسهم حقوق الملكية المدرجة والمصنفة ضمن قائمة المركز المالي كاست�ثمارات بالقيمة العادلة من خالل
بناء على مؤشرات
الدخل الشامل اآلخر (2017م :است�ثمارات متاحة للبيع) .تقوم إدارة المجموعة بمراقبة حصة األوراق المالية في محفظتها االست�ثمارية
ً
السوق .تدار االست�ثمارات على أساس فردي ويتم اعتماد جميع قرارات الشراء والبيع من لجنة االست�ثمار .باإلضافة الى ذلك تقوم الشركة المتحدة للسكر
باستخدام أدوات مالية مشتقة (عقود سلع مستقبلية) للتحوط من مخاطر أسعار المواد الخام في قطاع السكر.

 )2-3األدوات المالية وإدارة المخاطر
أ) إدارة المخاطر المالية
إن أنشطة المجموعة تعرضھا لمجموعة متنوعة من المخاطر المالیة :مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العمالت ومخاطر القیمة العادلة والتدفقات
النقدیة ألسعار الفائدة ومخاطر األسعار) ومخاطر االئ�تمان ومخاطر السیولة .وي�ركز برنامج إدارة المخاطر بشكل عام على عدم إمكانية التنبؤ باألسواق المالية
ويسعى إلى تقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للمجموعة .تستخدم المجموعة أدوات مالية مشتقة للتحوط من التعرض لمخاطر معينة.
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تقري�ر مجلس اإلدارة

التقري�ر االستراتيجي
تقري�ر مجلس اإلدارة
القوائم المالية

األنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية (ت�تمة)

 )2-3األدوات المالية وإدارة المخاطر (ت�تمة)
ه) مخاطر االئ�تمان
مخاطر االئ�تمان هي مخاطر عدم مقدرة طرف ما في أداة است�ثمارية على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف اآلخر .ليس لدى المجموعة
تركيز جوهري لمخاطر االئ�تمان .لتقليل التعرض لمخاطر االئ�تمان ،لدى المجموعة آلية لالعتماد حيث يتم تطبيق حدود ائ�تمان على عمالئها .كما تقوم اإلدارة
سواء كانوا
وفقا لخصائص االئ�تمان الخاصة بهم ،وتاريخهم في الدفع،
أيضا بمراقبة التعرض لمخاطر االئ�تمان للعمالء بشكل منتظم حيث يتم تجميع العمالء
ً
ً
ً
أفرادا أو كيانات قانونية ،وسواء كانوا بائعي جملة  /تجزئة أو مصنعين ،وحسب موقعهم الجغرافي ،وعلى أساس وجود أي صعوبات مالية  /اقتصادية ،بما
ً
في ذلك مخاطر التخلف عن السداد المرتبطة بالقطاع والدولة التي تعمل فيها ،وبالتالي تسجيل خسارة الهبوط في القيمة مقابل تلك األرصدة المشكوك
في تحصيلها .ت�تم مراقبة الذمم المدينة القائمة للعمالء بانتظام .ولتلبية مخاطر االئ�تمان من المدينين ،دخلت المجموعة أيضا في ترتيبات ت�أمين في مناطق
جغرافية معينة.

فري�ق الرقابة الداخلية واإللتزام وإدارة المخاطر والموارد البشرية:
ضمن الهيكل التنظيمي فيما يلي ملخص للسير الذاتية لفري�ق الرقابة الداخلية وااللتزام وإدارة المخاطر والموارد البشرية ،علم ًا بأن بقية السيرة الذاتية
ألعضاء مجلس اإلدارة والفري�ق التنفيذي  -وفق ًا لألجهزة اإلدارية واإلدارات المشار إليها في الهيكل  -تم تفصيلها في صدر هذا التقري�ر أو في مواطن أخرى
بالتقري�ر بالنسبة ألعضاء اللجان:

و) مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض المنشأة لصعوبات في الحصول على التموي�ل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة بأدوات مالية .وقد تنتج
مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة .تدار مخاطر السيولة من خالل المراقبة المنتظمة للت�أكد من
توفر السيولة الكافية للوفاء بأي التزامات مستقبلية.
دائما ،قدر اإلمكان ،السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها ،تحت الظروف
يتمثل نهج المجموعة في إدارة السيولة في ضمان أنها سيكون لديها
ً
العادية واالضطرارية ،دون ت�كبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة المجموعة .لهذا الغرض ،حافظت المجموعة على خطوط ائ�تمان مع بنوك تجارية
مختلفة لتلبية متطلبات السيولة لديها.
ز) القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل أو دفعه لتحوي�ل التزام في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق في تاري�خ القياس في
السوق الرئيسية أو ،في ظل غياب السوق الرئيسية ،في السوق األكثر منفعة المتاحة أمام المجموعة في ذلك التاري�خ .وتعكس القيمة العادلة اللتزام ما
مخاطر عدم أدائه .لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة ذات البند ضمن اإليضاحات المصاحبة للقوائم المالية للشركة للعام 2018م.

علي عاصم بركات

مرهف محمد السمان

الوظيفة الحالية:
رئيس المراجعة الداخلية
الوظائف السابقة:
مدير أول في جهاز أبوظبي للمحاسبة.
مدير في شركة كي.بي.أم.جي.

تدير المجموعة هيكل رأس مالها من خالل مراقبة العوائد على صافي الموجودات وتقوم بإجراء التعديالت عليها في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية.
ولغرض الحفاظ على أو تعديل هيكل رأس المال ،قد تقوم المجموعة بتعديل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو قد تقوم بإصدار أسهم جديدة.
أيضا بمراقبة رأس المال باستخدام معدل المديونية ،وهو صافي الديون ،القروض المحملة بالفوائد والسلف بما في ذلك ت�كاليف
كما تقوم المجموعة ً
التموي�ل ،الذمم الدائنة التجارية واألرصدة الدائنة األخرى بعد خصم النقد واألرصدة لدى البنوك .ويمثل رأس المال حقوق الملكية كما هو مبين في قائمة
مضافا إليه صافي الدين.
المركز المالي الموحدة
ً

المديرالتنفيذيللمواردالبشرية

المديرالتنفيذيللحوكمةوااللتزام
والشئونالقانونية

المديرالتنفيذيإلدارة المخاطر
(منذ يونيو 2018م)

انضم إلى صافوال في مارس  2016في
وظيفةالمديراألولالستقطابالمواهب
والكوادر البشرية.

منذ انضمامه لصافوال في عام  1999
تقلد عدد من الوظائف أبرزها:

مدير أول المخاطر المؤسسية في
البنك األول.

مدير في شركة أرنست وي�ونج.

وقبلانضمامهلصافوالعملاألستاذمرهف
معشركاتمختلفةمحليةوعالميةمثل
شركةإعمارالمدينةاالقتصادية،والبنك
األهلي التجاري ،وكريستل جلوبال.

المؤهالت:
بكالوري�وس تجارة شعبة المحاسبة من
جامعة حلوان عام . 1991 -

ح) إدارة رأس المال
تهدف المجموعة عند إدارة رأس المال إلى ضمان قدرة المجموعة على االستمرار بمبدأ مفهوم االستمرارية لكي ت�ت�كمن من االستمرار في توفير عوائد
للمساهمين ومنافع لحاملي األسهم اآلخري�ن ،وللحفاظ على رأس مال أساسي قوي لدعم التنمية المستدامة ألعمالها.

ومحاسب قانوني معتمد من الواليات
المتحدة األمريكية عام  2000 -وزميل
المحاسبين القانونين العالمين 2012 -
رابطة المحاسبين المهني�ين الدولي�ين.

النور علي سعد

بدر مروان قشالن

•المدير التنفيذي للحوكمة 
وااللتزام للمجموعة
•المدير التنفيذي للحوكمة 
وشئونمجالساإلدارةلصافوال
وشركاتها الفرعية
•المدير األول لشئون الشركات 
ومجالس اإلدارة.

مدير أول استراتيجيات المخاطر في البنك
السعودي البريطاني  -ساب.
مدير تحليل المخاطر في البنك
األهلي التجاري.

المؤهالت:
حاصلعلىشهادة  PHRiوهيشهادة
مهنيةدوليةمعتمدةفيمجالالموارد
البشريةمن . HR Certification Institute

المؤهالت:
حاصلعلىدرجةالماجستيرفيالقانون
( )Master of Laws - LLMمن جامعة 
كامبيريا  -بريطانيا.

المؤهالت:
حاصلعلىدرجةالماجستيرفياإلدارة
الهندسيةمنجامعةوالية اوهايوبالواليات
المتحدة األمريكية.

حاصلعلىدرجةالماجستيرفيت�كنولوجيا
المعلوماتالتجاريةمنجامعةديباولفي
شيكاغو.

والبكالوري�وس والماجستير في 
إدارةاألعمالمنجامعةالسودان
للعلوم والت�كنولوجيا.

حاصلعلىدرجة البكالوري�وسفي الهندسة
الصناعيةمنجامعة الملك عبدالعزي�ز
بالمملكة العرب�ية السعودية.

كمالهشهاداتمعتمدةمنمؤسسات
إقليميةفيمجالالحوكمة واإللتزام
وأمانة شئون مجالس اإلدارة ولجانه.
الخبرات:
له خبرة واسعة ألكثر من ( )25عام ًا في
المجال المالي وأعمال المراجعة
الداخلية والخارجية ،ومجال الحوكمة
وإدارة المخاطر المؤسسية واإللتزام
والشؤون المالية.
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الخبرات:
لهخبرةواسعةفيمجالالمواردالبشرية
تجاوزت  11سنةتشملعلىسبيلالمثال:
•تطوي�ر عالقات وشراكات األعمال 
في مجال الموارد البشرية 
•االستقطاب والتوظيف .
•التطوي�رالوظيفيوبناء
الهياكل االدارية 
•ادارة األداء و المواهب
•التدريب والتطوي�ر الوظيفي.
•برامجتوطينالوظائف
(برامج السعودة)
•سياسة وإجراءات الموارد البشرية.

الخبرات:
له خبرة واسعة تجاوزت  18عام ًا في 
مجالحوكمةالشركاتوااللتزاموالشئون
القانونيةوشئونمجالساإلدارةوعالقات
المست�ثمري�ن واالتصال ،له خبرة عملية 
فيمجالقوانينهيئةالسوقالمالية
ونظام الشركات.

الخبرات:
له خبرة واسعة في مجال إدارة المخاطر
تجاوزت  ١٠سنوات تشمل على سبيل المثال:
•إدارة المخاطر المؤسسية
•استراتيجيات المخاطر
•اختبارات قياس الجهد
•مؤشرات المخاطر الرئيسية
•سياسات وإجراءات المخاطر
•التعامل مع المشرعين مثل مؤسسة
النقد العربي السعودي.
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التقري�ر االستراتيجي
تقري�ر مجلس اإلدارة
القوائم المالية

تقري�ر الحوكمة واإلفصاحات ذات العالقة

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة (ت�تمة)
ب) ت�كوي�ن مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه
ب )1-ملخص دور ومهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة:
إن مجلس إدارة صافوال هو الجهاز اإلداري األعلى المسؤول أمام الجمعية العامة للمساهمين عن إدارة الشركة حسب النظام األساس للشركة والقوانين
واألنظمة ذات العالقة ،ومن أبرز المهام والوظائف الرئيسة للمجلس رسم واعتماد التوجهات االستراتيجية واألهداف الرئيسة للشركة ووضع ومتابعة إجراءات
الرقابة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر وضمان كفاءتها وفاعليتها ،واعتماد الموازنات الرئيسة والسياسات المالية ومتابعة ومراقبة أداء الشركة وأعمال
اإلدارة التنفيذية بها ،بجانب وضع السياسات التي تنظم العالقة مع أصحاب المصالح وتحمي حقوقهم ،بما في ذلك وضع واعتماد السياسات التي تؤكد
وتضمن التطبيق واإلشراف على تنفيذ القوانين واللوائح النظامية وااللتزام باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بالشركة وأدائها والتي من شأنها
أن تساعد مساهمي الشركة وجمهور مست�ثمريها في تقي�يم أصول ومطلوبات الشركة ،هذا باإلضافة إلى المهام األخرى التي ورد تفصيلها في النظام
األساس للشركة ودليل الحوكمة للمجموعة المتوفري�ن على موقع الشركة اإللكتروني (.)www.savola.com

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة
أ) الهيكل التنظيمي

الجمعية
العامة للمساهمين

مجلس اإلدارة

أمين مجلس اإلدارة

ب )2-ت�كوي�ن مجلس اإلدارة وتصنيف عضويته:
حدد النظام األساس لمجموعة صافوال عدد أعضاء مجلس اإلدارة بـ  11عضو ًا وهو ما يتوافق مع نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة
السوق المالية ،حيث تم انتخاب مجلس إدارة من قبل الجمعية العامة للمساهمين للدورة الحالية التي بدأت في 2016/7/1م ولمدة ثالث سنوات تنتهي في
2019/6/30م ،وجميعهم أعضاء غير تنفيذي�ين ومستقلين.

لجنة االست�ثمار

لجنة المراجعة

لجنة المسؤولية االجتماعية

لجنة المكافآت والترشيحات

إستقالة عضو وتعي�ين عضو آخر:
خالل العام تقدم األستاذ/عبدالعزي�ز بن إبراهيم العيسى بإستقالته من عضوية المجلس وعضوية لجنة المراجعة والمسؤولية اإلجتماعية نظر ًا لتعي�ينه في
منصب حكومي ،والتي قبلها المجلس في جلسته المنعقدة بتاري�خ 2018/٩/٦م ،على أن تسري هذه االستقالة اعتبار ًا من تاري�خ قبول المجلس لها ،كما قرر
المجلس في ذات الجلسة تعي�ين األستاذ/محمد إبراهيم العيسى عضو ًا بمجلس إدارة صافوال (عضو مستقل) وكذلك تعي�ينه عضو ًا بلجنة المراجعة في
المقعدين الشاغري�ن بعد استقالة األستاذ/عبد العزي�ز العيسى ،حيث سيكمل العضو الجديد مدة سلفه بالمجلس واللجنة اعتبار ًا من تاري�خ التعي�ين الموافق
2018/9/6م وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس اإلدارة ولجنة المراجعة بتاري�خ 2019/6/30م ،علم ًا بأن موافقة المجلس على قرار التعي�ين بالمجلس واللجنة
ال ُتعد نهائية وسيتم عرض قرار مجلس اإلدارة بتعي�ين األستاذ/محمد إبراهيم العيسى في عضوية مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة على أول اجتماع للجمعية
العامة للشركة إلقراره.

الرئيس التنفيذي للمجموعة

اإلدارة
المالية

إدارة االست�ثمار
وعالقات
المست�ثمري�ن

إدارة الشئون
العامة واالستدامة

مجلس إدارة
شركات أخرى

مجلس إدارة
شركة كنان

مجلس إدارة
شركة المراعي

الرؤساء
التنفيذي�ين

الرئيس
التنفيذي

الرئيس
التنفيذي

زي�وت الطعام

شركات تابعة (موحدة الحسابات)
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إدارة الموارد
البشرية

إدارة الحوكمة
وااللتزام والشئون
القانونية

مجلس إدارة
مجموعة الكبير

الرئيس
التنفيذي

السكر

است�ثمارات (غير موحدة الحسابات)

مجلس إدارة
شركة هرفي

الرئيس
التنفيذي

المكرونة

إدارة المخاطر

مجلس إدارة
قطاع التجزئة

الرئيس
التنفيذي

التسوي�ق
والتوزيع

المأكوالت
البحرية

إدارة
المراجعة
الداخلية

مجلس إدارة
قطاع األغذية

الرئيس
التنفيذي

المخبوزات
والمعجنات

است�ثمارات أخرى (غير موحدة الحسابات)
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تقري�ر مجلس اإلدارة

التقري�ر االستراتيجي
تقري�ر مجلس اإلدارة
القوائم المالية

تقري�ر الحوكمة واإلفصاحات ذات العالقة (ت�تمة)

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة (ت�تمة)
ب) ت�كوي�ن مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه (ت�تمة)
ب )3-تفاصيل ألشخاص ذوي العالقة بالهيكل اإلداري (عضوياتهم ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم):
أ) أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضو ًا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:
سواء داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضو ًا في مجلس إداراتها
يشتمل البيان التالي على أسماء الشركات أي ًا كان شكلها القانوني
ً
الحالية والسابقة أو من مديريها:

م.

إسم العضو

.1

أ .سليمان
عبد القادر
المهيدب

74

أسماء الشركات التي يكون عضو
مجلس اإلدارة عضو ًا في مجالس
إداراتها الحالية أو من مديريها

داخل المملكة/
خارج المملكة

الكيان القانوني
أسماء الشركات التي يكون عضو
(مساهمة مدرجة/
مجلس اإلدارة عضو ًا في مجالس
مساهمة غير مدرجة/
ذات مسؤولية محدودة) إداراتها السابقة أو من مديريها

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة (ت�تمة)
ب) ت�كوي�ن مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه (ت�تمة)

م.

إسم العضو

.2

أ .بدر بن عبد اهلل
العيسى

الكيان القانوني
(مساهمة مدرجة/
مساهمة غير مدرجة/
داخل المملكة /ذات مسؤولية
خارج المملكة محدودة)

مجموعة صافوال

داخل المملكة مساهمة مدرجة

شركة الشرق األوسط لصناعة
وإنتاج الورق

داخل
المملكة

مساهمة مدرجة

البنك السعودي البريطاني

داخل المملكة مساهمة مدرجة

شركة ثبات لإلنشاءات

داخل
المملكة

أسماء الشركات التي يكون عضو
مجلس اإلدارة عضو ًا في مجالس
إداراتها الحالية أو من مديريها

داخل المملكة/
خارج المملكة

مجموعة صافوال

داخل المملكة مساهمة مدرجة

شركة صافوال ألنظمة التغليف

البنك السعودي الفرنسي

داخل المملكة مساهمة مدرجة

شركة كنان الدولية للتطوي�ر
العقاري
شركة العقيق للتنمية
العقاري
شركة سكون العالمية

شركة دور للضيافة
شركة المراعي

داخل المملكة مساهمة مدرجة
داخل المملكة مساهمة مدرجة

ذات مسؤولية
محدودة

شركة صافوال لألغذية

داخل المملكة

شركة المراعي

داخل المملكة مساهمة مدرجة

شركة األولى للتطوي�ر العقاري داخل
المملكة

مساهمة غير
مدرجة

شركة بنده للتجزئة

داخل المملكة

شركة التصنيع الوطنية

داخل المملكة مساهمة مدرجة

شركة سويكورب جسور

داخل
المملكة

مساهمة غير
مدرجة

شركة عافية العالمية

داخل المملكة

شركة أعمال الطاقة والمياه
الدولية (أكوا الدولية)

داخل المملكة مساهمة غير
مدرجة

الشركة المتحدة للصناعات
التعدينية

داخل
المملكة

مساهمة غير
مدرجة

الشركة المتحدة للسكر

داخل المملكة

شركة عبد القادر المهيدب
وأوالده

داخل المملكة مساهمة غير
مدرجة

شركة أصيلة لالست�ثمار

داخل المملكة

شركة رافال للتطوي�ر العقاري

داخل المملكة مساهمة غير
مدرجة

شركة عافية العالمية مصر

خارج المملكة

الشركة العرب�ية لتنمية المياه
والطاقة (رؤية القابضة)

داخل المملكة مساهمة غير
مدرجة

الشركة المتحدة
للسكر  -مصر
شركة االسكندرية للسكر

خارج المملكة

شركة المهيدب القابضة

داخل المملكة ذات مسؤولية
محدودة

شركة األخشاب العالمية

داخل المملكة ذات مسؤولية
محدودة

شركة المهيدب للنقل البري

داخل المملكة ذات مسؤولية
محدودة

شركة ميار األغذية

داخل المملكة ذات مسؤولية
محدودة

شركة سليمان عبد القادر
المهيدب وشركاه

داخل المملكة ذات مسؤولية
محدودة

شركة عماد عبد القادر
المهيدب وشركاه

داخل المملكة ذات مسؤولية
محدودة

شركة عواطف عبد القادر
المهيدب وشركائها

داخل المملكة ذات مسؤولية
محدودة

شركة مريم عبد القادر
المهيدب وشركائها

داخل المملكة ذات مسؤولية
محدودة

شركة تماضر عبد القادر
المهيدب وشركائها

داخل المملكة ذات مسؤولية
محدودة

شركة هيفاء عبد القادر
المهيدب وشركائها

داخل المملكة ذات مسؤولية
محدودة

شركة لولوه سليمان
المديهيم وشركائها

داخل المملكة ذات مسؤولية
محدودة

شركة عصام عبد القادر
المهيدب وشركاه

داخل المملكة ذات مسؤولية
محدودة

شركة اموال االجيال التجارية

داخل المملكة ذات مسؤولية
محدودة

شركة المهيدب للتنمية

داخل المملكة ذات مسؤولية
محدودة
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.3

م .عبد اهلل محمد
نور رحيمي

الكيان القانوني
أسماء الشركات التي يكون عضو
(مساهمة مدرجة/
مجلس اإلدارة عضو ًا في مجالس
مساهمة غير مدرجة/
ذات مسؤولية محدودة) إداراتها السابقة أو من مديريها

خارج المملكة
خارج المملكة

مساهمة غير
مدرجة
مساهمة غير
مدرجة
مساهمة غير
مدرجة
مساهمة غير
مدرجة
مساهمة غير
مدرجة
مساهمة غير
مدرجة
مساهمة غير
مدرجة
مساهمة غير
مدرجة
مساهمة غير
مدرجة
مساهمة غير
مدرجة
مساهمة غير
مدرجة
مساهمة مدرجة

شركة الملكة للصناعات
الغذائية
شركة الفراشة للصناعات
الغذائية
صافوال قيدا

خارج المملكة

مجموعة صافوال

داخل المملكة

شركة أسمنت العرب�ية

داخل المملكة مساهمة مدرجة

شركة صافوال لألغذية

داخل المملكة مساهمة غير
مدرجة

خارج المملكة

شركة مدينة المعرفة
االقتصادية

شركة مدينة المعرفة
االقتصادية
شركة المراعي
الشركة أسمنت المنطقة
الشرقية
الشركة الوطنية للت�أمين
التعاوني
شركة بنده للتجزئة
الخطوط الجوية العرب�ية
السعودية
الشركة السعودية التركية
القابضة لالست�ثمار
البنك األهلي التجاري
المؤسسة السعودية لتنمية
األعمال الحرة
بنك التنمية االجتماعية
(بنك التسليف واالدخار سابقا)
شركة اللجين
شركة الكابالت السعودية
شركة الخطوط الجوية اليمنية

الكيان القانوني
(مساهمة مدرجة/
مساهمة غير مدرجة/
داخل المملكة /ذات مسؤولية
خارج المملكة محدودة)

داخل
المملكة
داخل
المملكة
داخل
المملكة
داخل
المملكة
داخل
المملكة

داخل
المملكة
داخل
المملكة
داخل
المملكة
داخل
المملكة
داخل
المملكة
داخل
المملكة
داخل
المملكة
داخل
المملكة
داخل
المملكة
داخل
المملكة
داخل
المملكة
داخل
المملكة
خارج
المملكة

مساهمة غير
مدرجة
مساهمة غير
مدرجة
مساهمة غير
مدرجة
مساهمة غير
مدرجة
مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة
مساهمة غير
مدرجة
مساهمة غير
مدرجة
مساهمة غير
مدرجة
مساهمة غير
مدرجة
غير ربحية
مؤسسة
حكومية
مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة
مساهمة غير
مدرجة
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تقري�ر مجلس اإلدارة

التقري�ر االستراتيجي
تقري�ر مجلس اإلدارة
القوائم المالية

تقري�ر الحوكمة واإلفصاحات ذات العالقة (ت�تمة)

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة (ت�تمة)
ب) ت�كوي�ن مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه (ت�تمة)

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة (ت�تمة)
ب) ت�كوي�ن مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه (ت�تمة)
الكيان القانوني
أسماء الشركات التي يكون عضو
(مساهمة مدرجة/
مجلس اإلدارة عضو ًا في مجالس
مساهمة غير مدرجة/
ذات مسؤولية محدودة) إداراتها السابقة أو من مديريها

أسماء الشركات التي يكون عضو
مجلس اإلدارة عضو ًا في مجالس
إداراتها الحالية أو من مديريها

داخل المملكة/
خارج المملكة

مجموعة صافوال

داخل المملكة مساهمة مدرجة

مصرف الراجحي

داخل المملكة مساهمة مدرجة

شركة بنده للتجزئة

داخل المملكة مساهمة غير
مدرجة
داخل المملكة مساهمة غير
مدرجة

م.

إسم العضو

.4

أ .عبد العزي�ز بن
خالد الغفيلي

.5

أ .عصام عبد القادر مجموعة صافوال
عبد المحسن
المهيدب
شركة هرفي للخدمات الغذائية داخل المملكة مساهمة مدرجة

الراجحي كابيتال

داخل المملكة مساهمة مدرجة

شركة بوان

داخل المملكة مساهمة مدرجة

شركة بنده للتجزئة

داخل المملكة

شركة عبد القادر المهيدب
وأوالده
شركة رؤية العالمية

داخل المملكة
داخل المملكة

شركة المهيدب القابضة

داخل المملكة

شركة المهيدب للنقل البري

داخل المملكة

شركة ميار للنقل والتخزي�ن

داخل المملكة

شركة ميار األغذية

داخل المملكة

شركة مصدر لمواد البناء

داخل المملكة

شركة خدمات مهيل للتشغيل
والصيانة
شركة رافال للتطوي�ر العقاري

داخل المملكة
داخل المملكة

الشركة الوطنية لإلسكان

داخل المملكة

شركة األولى للتطوي�ر العقاري داخل المملكة
شركة أجدان للتطوي�ر العقاري

داخل المملكة

شركة ثروة السعودية للتطوي�ر
واالست�ثمار العقاري
شركة مدينة ثروة للتطوي�ر
واالست�ثمار العقاري
شركة األخشاب العالمية

داخل المملكة

شركة سليمان عبد القادر
المهيدب و شركاه
شركة عماد عبد القادر
المهيدب و شركاه
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داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة

مساهمة غير
مدرجة
مساهمة غير
مدرجة
ذات مسؤولية
محدودة
ذات مسؤولية
محدودة
ذات مسؤولية
محدودة
ذات مسؤولية
محدودة
ذات مسؤولية
محدودة
مساهمة غير
مدرجة
ذات مسؤولية
محدودة
مساهمة غير
مدرجة
مساهمة غير
مدرجة
مساهمة غير
مدرجة
مساهمة غير
مدرجة
ذات مسؤولية
محدودة
مساهمة غير
مدرجة
مساهمة غير
مدرجة
ذات مسؤولية
محدودة
ذات مسؤولية
محدودة

الكيان القانوني
(مساهمة مدرجة/
مساهمة غير مدرجة/
داخل المملكة /ذات مسؤولية
خارج المملكة محدودة)

شركة هرفي للخدمات الغذائية داخل
المملكة
داخل
شركة تبوك للتنمية الزراعية
المملكة
داخل
الشركة الوطنية للرعاية
المملكة
الطبية
داخل
شركة التصنيع وخدمات
المملكة
الطاقة
داخل
شركة الرياض للفنادق
المملكة
والترفيه
داخل
شركة تطوي�ر الصناعات
المملكة
السعودية
شركة وثرة للتطوي�ر واالست�ثمار داخل
المملكة
العقاري
داخل
شركة إعمار الشرق االوسط
المملكة
داخل
شركة زهور الريف التجارية
المملكة
داخل
شركة أري�ز العرب�ية
المملكة
داخل
شركة اليمامة للصناعات
المملكة
الحديدية
شركة ثبات لإلنشاءات المحدودة داخل
المملكة
داخل
شركة الشرق األوسط لصناعة
المملكة
الورق
داخل
شركة إمداد الموارد البشرية
المملكة
لالستقدام
خارج
مصرف السالم البحري�ن
المملكة
داخل
شركة مجمع نساج السكني
المملكة
للعقارات
داخل
شركة اللطيفية للتجارة
المملكة
والمقاوالت
داخل
شركة أموال الخليج لالست�ثمار
المملكة
التجاري
داخل
شركة البلد األمين
المملكة

مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة
مساهمة غير
مدرجة
مساهمة غير
مدرجة
مساهمة غير
مدرجة
ذات مسؤولية
محدودة
ذات مسؤولية
محدودة
مساهمة غير
مدرجة
ذات مسؤولية
محدودة
مساهمة غير
مدرجة
ذات مسؤولية
محدودة
مساهمة مدرجة
مساهمة غير
مدرجة
مساهمة عامة /
مدرجة
ذات مسؤولية
محدودة
ذات مسؤولية
محدودة
ذات مسؤولية
محدودة
مساهمة غير
مدرجة

م.

إسم العضو

أسماء الشركات التي يكون عضو
مجلس اإلدارة عضو ًا في مجالس
إداراتها الحالية أو من مديريها

شركة عواطف عبد القادر
المهيدب و شركائها
شركة مريم عبد القادر
لمهيدب و شركائها
شركة تماضر عبد القادر
المهيدب
شركة اموال االجيال التجارية

داخل المملكة/
خارج المملكة

داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة

شركة هيفاء عبد القادر
المهيدب و شركائها
شركة لولوة سليمان
المديهيم و شركائها
شركة عصام عبد القادر
المهيدب و شركاه
شركة ذات الصواري

داخل المملكة

شركة الرومانسية المحدودة

داخل المملكة

شركة بلوم انفست السعودية

داخل المملكة

شركة تبريد السعودية

داخل المملكة

شركة تنمية األحالم للمقاوالت

داخل المملكة

شركة أثيل العرب�ية للخدمات
المحدودة
شركة أثيل القابضة

داخل المملكة
داخل المملكة

شركة تاج األوفياء

داخل المملكة

شركة الهمة اللوجستية

داخل المملكة

شركة مصنع مياه نستله
المحدودة
شركة مصنع المنهل للمياه
المحدودة
مصنع شركة األنهار للمياه

داخل المملكة

شركة مصنع مياه الينابيع
المحدودة
شركة شأس لخدمات المياه
المحدودة
شركة شأس لخدمة المياه
شركة مصنع مياه نقية
المحدودة

داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة

داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة

الكيان القانوني
أسماء الشركات التي يكون عضو
(مساهمة مدرجة/
مجلس اإلدارة عضو ًا في مجالس
مساهمة غير مدرجة/
ذات مسؤولية محدودة) إداراتها السابقة أو من مديريها

الكيان القانوني
(مساهمة مدرجة/
مساهمة غير مدرجة/
داخل المملكة /ذات مسؤولية
خارج المملكة محدودة)

ذات مسؤولية
محدودة
ذات مسؤولية
محدودة
ذات مسؤولية
محدودة
ذات مسؤولية
محدودة
ذات مسؤولية
محدودة
ذات مسؤولية
محدودة
ذات مسؤولية
محدودة
ذات مسؤولية
محدودة
ذات مسؤولية
محدودة
ذات مسؤولية
محدودة
ذات مسؤولية
محدودة
مساهمة غير
مدرجة
مساهمة غير
مدرجة
ذات مسؤولية
محدودة
ذات مسؤولية
محدودة
ذات مسؤولية
محدودة
ذات مسؤولية
محدودة
ذات مسؤولية
محدودة
ذات مسؤولية
محدودة
ذات مسؤولية
محدودة
ذات مسؤولية
محدودة
ذات مسؤولية
محدودة
ذات مسؤولية
محدودة
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تقري�ر مجلس اإلدارة

التقري�ر االستراتيجي
تقري�ر مجلس اإلدارة
القوائم المالية

تقري�ر الحوكمة واإلفصاحات ذات العالقة (ت�تمة)

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة (ت�تمة)
ب) ت�كوي�ن مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه (ت�تمة)

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة (ت�تمة)
ب) ت�كوي�ن مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه (ت�تمة)

م.

إسم العضو

.6

م .معتز قصي
حسن العزاوي

الكيان القانوني
أسماء الشركات التي يكون عضو
(مساهمة مدرجة/
مجلس اإلدارة عضو ًا في مجالس
مساهمة غير مدرجة/
ذات مسؤولية محدودة) إداراتها السابقة أو من مديريها

أسماء الشركات التي يكون عضو
مجلس اإلدارة عضو ًا في مجالس
إداراتها الحالية أو من مديريها

داخل المملكة/
خارج المملكة

مجموعة صافوال

داخل المملكة مساهمة مدرجة

شركة ميري�ل لينش المملكة
العرب�ية السعودية

الكيان القانوني
(مساهمة مدرجة/
مساهمة غير مدرجة/
داخل المملكة /ذات مسؤولية
خارج المملكة محدودة)

داخل
المملكة

مساهمة غير
مدرجة

م.

.7

شركة هرفي للخدمات الغذائية داخل المملكة مساهمة مدرجة
شركة أسمنت العرب�ية

داخل المملكة مساهمة مدرجة

بنك الرياض

داخل المملكة مساهمة مدرجة

شركة اتحاد اتصاالت (موبايلي)

داخل المملكة مساهمة مدرجة

شركة صافوال لألغذية

داخل المملكة

الشركة المتحدة للسكر

داخل المملكة

شركة عافية العالمية مصر

خارج المملكة

شركة عافية العالمية

داخل المملكة

الشركة المتحدة للسكر مصر

خارج المملكة

شركة اإلسكندرية للسكر

خارج المملكة

شركة الملكة للصناعات الغذائية خارج المملكة
شركة الفراشة للصناعات الغذائية خارج المملكة
شركة إسمنت القطرانة

خارج المملكة

شركة الباطون الجاهز
والتوريدات االنشائية
السعودية لإلنشاءات الصناعية
والمشاريع الهندسية
الشركة السعودية للتقنية
والتجارة
الوسطاء للتنمية

خارج المملكة

بنك البالد

داخل المملكة مساهمة مدرجة

شركة دور للضيافة

داخل المملكة مساهمة مدرجة

.8

داخل المملكة مساهمة مدرجة

داخل المملكة

شركة ناقل

داخل المملكة

شركة اتحاد الراجحي لالست�ثمار
القابضة
شركة أموال لالستشارات
المالية
شركة أري�ز لالست�ثمار التجاري
المحدودة
شركة ركين نجد العالمية

داخل المملكة

أ .محمد عبد القادر مجموعة صافوال
الفضل
شركة جدة القابضة
شركة كنان الدولية للتطوي�ر
العقاري
مجموعة صافوال
أ .محمد إبراهيم
العيسى
أ .عمر هدير نصرت مجموعة صافوال
الفارسي

مجموعة عبد اللطيف
العيسى القابضة
الشركة الوطنية العمومية
للسيارات
شركة راج العقارية

داخل
المملكة
داخل
المملكة
داخل
المملكة

مساهمة غير
مدرجة
ذات مسئولية
محدودة
ذات مسؤولية
محدودة

داخل المملكة مساهمة مدرجة

شركة فهد بن عبداهلل القاسم
وأبناؤه للتجارة واالست�ثمار
الشركة السعودية للضيافة
التراثية
شركة الدكتور محمد راشد
الفقيه وشركاؤه
شركة ركين نجد الدولية

شركة صندوق القاسم
لالست�ثمار والتطوي�ر التجاري
شركة القرن الواحد والعشري�ن
وشريكه للتقي�يم العقاري
شركة فينكورب

.10

78

مجموعة صافوال

داخل المملكة مساهمة مدرجة

شركة جري�ر للتسوي�ق

.9
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أ .فهد عبد اهلل
القاسم

أسماء الشركات التي يكون عضو
مجلس اإلدارة عضو ًا في مجالس
إداراتها الحالية أو من مديريها

داخل المملكة/
خارج المملكة

شركة دلة الصحية

مساهمة غير
مدرجة
مساهمة غير
مدرجة
مساهمة غير
مدرجة
مساهمة غير
مدرجة
مساهمة غير
مدرجه
مساهمة غير
مدرجه
مساهمة غير
مدرجه
مساهمة غير
مدرجه
مساهمة غير
مدرجه
مساهمة مدرجة

داخل المملكة ذات مسئولية
محدودة
داخل المملكة ذات مسئولية
محدودة
داخل المملكة ذات مسئولية
محدودة

إسم العضو

الكيان القانوني
أسماء الشركات التي يكون عضو
(مساهمة مدرجة/
مجلس اإلدارة عضو ًا في مجالس
مساهمة غير مدرجة/
ذات مسؤولية محدودة) إداراتها السابقة أو من مديريها

الكيان القانوني
(مساهمة مدرجة/
مساهمة غير مدرجة/
داخل المملكة /ذات مسؤولية
خارج المملكة محدودة)

داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة

داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة
خارج المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة

مساهمة غير
مدرجة
مساهمة غير
مدرجة
مساهمة غير
مدرجة
مساهمة غير
مدرجة
مساهمة غير
مدرجة
مساهمة غير
مدرجة
ذات مسؤولية
محدودة
ذات مسؤولية
محدودة
ذات مسؤولية
محدودة
ذات مسؤولية
محدودة
شركة مهنية
مساهمة غير
مدرجة
مساهمة مدرجة
مساهمة مقفلة
مساهمة مقفلة

داخل المملكة مساهمة مدرجة

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

داخل المملكة مساهمة مدرجة

بنك الخليج الدولي

خارج
المملكة

مساهمة غير
مدرجة
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تقري�ر مجلس اإلدارة

التقري�ر االستراتيجي
تقري�ر مجلس اإلدارة
القوائم المالية

تقري�ر الحوكمة واإلفصاحات ذات العالقة (ت�تمة)

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة (ت�تمة)
ب) ت�كوي�ن مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه (ت�تمة)

م.

إسم العضو

.11

د .سامي محسن
باروم

الكيان القانوني
أسماء الشركات التي يكون عضو
(مساهمة مدرجة/
مجلس اإلدارة عضو ًا في مجالس
مساهمة غير مدرجة/
ذات مسؤولية محدودة) إداراتها السابقة أو من مديريها

أسماء الشركات التي يكون عضو
مجلس اإلدارة عضو ًا في مجالس
إداراتها الحالية أو من مديريها

داخل المملكة/
خارج المملكة

مجموعة صافوال

داخل المملكة مساهمة مدرجة

شركة أسمنت العرب�ية

داخل المملكة مساهمة مدرجة

شركة مدينة المعرفة
االقتصادية
شركة المراعي

شركة كلية جدة العالمية

داخل المملكة مساهمة غير
مدرجة
داخل المملكة مساهمة غير
مدرجة
داخل المملكة مساهمة غير
مدرجة

شركة عافية العالمية

الشركة العرب�ية لالست�ثمار
(سنابل)
شركة كنان الدولية للتطوي�ر
العقاري

الكيان القانوني
(مساهمة مدرجة/
مساهمة غير مدرجة/
داخل المملكة /ذات مسؤولية
خارج المملكة محدودة)

الشركة المتحدة للسكر
شركة بنده للتجزئة
شركة صافوال ألنظمة التغليف
الشركة الرباعية الدولية
للتطوي�ر العقاري
السوق المالية السعودية
تداول
شركة عافية العالمية مصر
بنك فينشر كابيتال البحري�ن

داخل
المملكة
داخل
المملكة
داخل
المملكة
داخل
المملكة
داخل
المملكة
داخل
المملكة
داخل
المملكة
داخل
المملكة
خارج
المملكة
خارج
المملكة

مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة
مساهمة غير
مدرجة
مساهمة غير
مدرجة
مساهمة غير
مدرجة
مساهمة غير
مدرجة
مساهمة غير
مدرجة
مساهمة غير
مدرجة
مساهمة غير
مدرجة
غير مدرجة

ب )4-عضو مجلس إدارة مستقيل خالل 2018م:
ب )1-4-عضويات مجالس اإلدارة:

إسم العضو

أ .عبد العزي�ز إبراهيم
العيسى (مستقل)

اإلسم

الكيان القانوني
(مساهمة
مدرجة/
مساهمة غير
أسماء الشركات التي يكون عضو
مدرجة/ذات
مجلس اإلدارة عضو ًا في مجالس
داخل المملكة /مسؤولية
إداراتها السابقة أو من مديريها
خارج المملكة محدودة)

ال يوجد

ال يوجد

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

الخبرات

المؤهالت

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:
.1

أ .محمد عبد القادر الفضل

.2

أ .عصام عبد القادر المهيدب

 .3أ .بدر عبد اهلل العيسى
.4

تم ذكر وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم ضمن أعضاء مجلس اإلدارة في هذا التقري�ر

م .عبد اهلل محمد نور رحيمي

 .5أ .جوهان براند

العضو المنتدب/مالك 
لشركةجوهانبراند
لإلستشارات (Johan Brand
Leadership Advisory
 )DWC-LLCمنذ عام 2016م.

•ماجستيراقتصادياتاألعمال لهخبرةفيمجال
شريك تنفيذي 
القيادةالمهني،
منجامعةإي�راسموس
ومستشارلدىشركة
وبرامجتقي�يمفاعلية
) (Erasmusفيهولندا
إيقون زيندير(Egon
أداءمجالساإلدارة
•ماجستير في القانون 
 )Zehnderمنذ عام
واإلدارة العليا.
التجاري والقانون الخاص 
 1995وحتى 2016م.
منجامعةإي�راسموس
وبصفةعامةفهو
( )Erasmusفي هولندا 
مديرإدارةالمشاريع
بشركة ببسي (• )PepsiCoشهادةمديرمهنيمعتمد ،يقدماإلستشارات
للرؤساءالتنفيذي�ين
من معهد الحوكمة/مدراء.
منذ عام  1993وحتى
والمديري�نورواد
1995م.
األعمالفيالشركات
العائليةلتحقيق
األهداف المخطط لها.

أعضاء لجنة اإلست�ثمار:
.1

أ .عمر هدير الفارسي

.2

أ .عبد العزي�ز خالد الغفيلي

 .3أ .فهد عبد اهلل القاسم

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة
عضو ًا في مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها

ال يوجد

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة (ت�تمة)
ب) ت�كوي�ن مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه (ت�تمة)
ب) ملخص السيرة الذاتية ألعضاء لجان الشركة:

.4

تم ذكر وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم ضمن أعضاء مجلس اإلدارة في هذا التقري�ر

م .معتز قصي العزاوي

 .5د .سامي محسن باروم

داخل المملكة/
خارج المملكة

الكيان القانوني
(مساهمة مدرجة/
مساهمة غير مدرجة/
ذات مسؤولية
محدودة)

مجموعة صافوال

داخل المملكة

مساهمة مدرجة

الشركة السعودية للنقل
واالست�ثمار مبرد

داخل المملكة

مساهمة مدرجة

شركة الدرع العربي للت�أمين

داخل المملكة

مساهمة مدرجة

شركة يو بي إيس العرب�ية
السعودية

داخل المملكة

مساهمة غير
مدرجة

أعضاء لجنة المسؤولية اإلجتماعية:
.1

أ .محمد إبراهيم العيسى

تم ذكر وظائفه الحالية والسابقة ومؤهالته وخبراته ضمن أعضاء مجلس اإلدارة

.2

م .أنيس أحمد مؤمنة

تم ذكر وظائفه الحالية والسابقة ومؤهالته وخبراته ضمن فري�ق اإلدارة التنفيذية

ب )2-4-ملخص السيرة الذاتية:
اإلسم

الوظائف الحالية

أ .عبد العزي�ز إبراهيم العيسى
(عضو مستقل)

المشرف العام
لجدة التاريخيه
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الوظائف السابقة

•نائب الرئيس لتطوي�ر األعمال
والتخطيط االستراتيجي  -بنك
الرياض (فبراير 2014م -
يوليو 2014م)
•مدير عام المنطقة الوسطى -
البنك السعودي الفرنسي
(2012م 2013 -م)
•وعدد من المناصب األخرى في
مجال االست�ثمار وتطوي�ر مبيعات
داخل نفس البنك (من 2004م إلى
2012م).

المؤهالت

الخبرات

بكالوري�وس إدارة األعمال
واألعمال الدولية  -كلية
مينلو  -الوالية المتحدة.

خبرة واسعة في مجال
البنوك حيث عمل سابق ًا
نائب الرئيس لتطوي�ر
المشاريع والتخطيط
االستراتيجي في بنك
الرياض ،كما تقلد عدد من
المناصب في البنك
الفرنسي السعودي
باإلضافة لعضويته في
مجالس إدارات عدد
من الشركات.

التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال 2018
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تقري�ر مجلس اإلدارة

التقري�ر االستراتيجي
تقري�ر مجلس اإلدارة
القوائم المالية

تقري�ر الحوكمة واإلفصاحات ذات العالقة (ت�تمة)

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة (ت�تمة)
ب) ت�كوي�ن مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه (ت�تمة)
اإلسم

 .3د .ميرفت أحمد طاشكندي

.4

أحمد صالح عبد اهلل الرماح

 .5أ .محمود منصور عبد الغفار

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

مدير تنفيذي للتخطيط
االستراتيجي مجموعة
فقيه  -مستشفى الدكتور
سليمان فقيه  -جده.

•دكتوراه في اإلرشاد األسري الخبرات في المجاالت
•مستشار وزي�ر
والتعليمالخاص جامعةجنوب التالية:
االقتصاد والتخطيط
•المسئولية
أفريقيابريتوريا  -جمهورية
إلستراتيجيات تمكين
االجتماعية
جنوب أفريقيا  -عام 2000م
االشخاص ذوي
•ماجستيرفيالتعليمالخاص •برامجتمكين
اإلعاقة
األشخاصذوي
والطفولة -كليةالمعلمين-
•مستشاروزي�ر
اإلعاقة
جامعةكولومبيا نيووي�ورك،
العملوالتنمية
•التخطيط
أمريكا  -عام 1988م
االجتماعية لتوظيف
االستراتيجي على
•ماجستيرفيتخصصصعوبات
األشخاصذوي
المستوى الوطني
التعلموالطفولةالمبكرة
اإلعاقةوتحقيق
والشركات.
جامعةفيرليديكنسونوالية
المساواةوالتنوع
نيوجيرسي  -الواليات المتحدة
بين الجنسين
األمريكية  -عام 1986م
•عددمنالوظائف
•بكالوري�وسعلم نفس جامعة
فيالجامعات
فيرليديكنسونوالية
والمجال األكاديمي.
نيوجيرسي  -الواليات
ة  -عام 1984م.
األمريكي 

مستشار أعلى للمسؤولية
اإلجتماعية في شركة
أرامكو.

جامعة البترول والمعادن ( .)1990لديه مهارات علمية
عمل بشركة أرامكو
ومهنية مميزة في
وقطاعات هندسية
مجال المسؤولية
كثيرة في مختلف أنحاء
اإلجتماعية واألعمال
المملكة وخارجها.
الخيرية حيث ساهم
بت�أسيس العديد من
برامج خدمة المجتمع
داخل المملكة وخارجها.

الرئيس التنفيذي لشركة
جادة اإلتقان لإلستشارات.

الرئيس التنفيذي
للشئون العامة
وأمين مجلس اإلدارة
بمجموعة صافوال.

درجة البكالوري�وس من جامعة
سان فرانسيسكو ،الواليات
المتحدة األمريكية ،في عام
1985م ،في مجال السالمة
الصناعية Industrial Safety -

المسئولية االجتماعية
للشركات ،شئون مجلس
اإلدارة والحوكمة،
وعالقات المساهمين
والمست�ثمري�ن،
العالقات العامة
واالتصال ،والموارد
البشرية ،والعالقات
الحكومية.

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة (ت�تمة)
ب) ت�كوي�ن مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه (ت�تمة)
ب )5-سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة:
تعزي�ز ًا لدوره ومسئولياته ،فقد عقد مجلس اإلدارة ( )6اجتماعات خالل العام ،وي�وضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات المجلس خالل
العام 2018م:
تسلسل االجتماعات خالل العام 2018م وتواريخها*
م.

اسم العضو

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

√
√
√
√
أ .سليمان عبد القادر المهيدب
√
√
√
√
أ .بدر بن عبد اهلل العيسى
√
√
√
×
م .عبد اهلل محمد نور رحيمي
√
√
√
√
أ .عبد العزي�ز بن خالد الغفيلي
√
√
√
√
أ .محمد عبد القادر الفضل
√
√
√
√
أ .عصام عبد القادر المهيدب
√
√
√
√
أ .فهد عبد اهلل القاسم
√
√
√
√
أ .عمر هدير نصرت الفارسي
ال ينطبق (تم تعي�ين العضو اعتبار ًا من  6سبتمبر 2018م) √
أ .محمد إبراهيم العيسى
√
√
√
√
م .معتز قصي العزاوي
×
×
×
×
د .سامي محسن باروم
√
√
√
√
أ .طارق محمد إسماعيل (أمين سر مجلس اإلدارة)
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√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
×
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
×
√

 6من 6
 6من 6
 5من 6
 6من 6
 6من 6
 6من 6
 6من 6
 6من 6
 3من 3
 6من 6
 6من 6

عضو مستقيل خالل العام 2018م
-

أ .عبد العزي�ز إبراهيم العيسى

√

√

 2من 2

ال ينطبق
تم تعي�ين العضو اعتبار ًا من  6سبتمبر 2018م

تاري�خ اجتماع الجمعية العامة :عقدت بتاري�خ  27مايو 2018م ،سجل الحضور أعاله يعكس حضور األعضاء خالل كامل العام أي قبل وبعد هذه الجمعية.
مالحظة:
بناء على توصية لجنة المراجعة في إجتماعها بتاري�خ 2018/08/05م.
* تم الموافقة على النتائج المالية للربع الثاني 2018م من قبل مجلس اإلدارة بالتمري�ر
ً

ب )6-سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين:
تم عقد اجتماع واحد للجمعية العامة للمساهمين خالل العام 2018م ،وفيما يلي بيان ًا باسماء أعضاء المجلس الحاضري�ن لهذه الجمعية:

م.

اسم العضو

اجتماع الجمعية
العامة العادية
رقم ( )40المنعقدة
بتاري�خ  27مايو
2018م

عدد اإلجتماعات
التي حضرها العضو

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

أ .سليمان عبد القادر المهيدب
أ .بدر بن عبد اهلل العيسى
م .عبد اهلل محمد نور رحيمي
أ .عبد العزي�ز بن خالد الغفيلي
أ .محمد عبد القادر الفضل
أ .عصام عبد القادر المهيدب
أ .فهد عبد اهلل القاسم
م .معتز قصي العزاوي
أ .عمر هدير نصرت الفارسي
أ .عبد العزي�ز إبراهيم العيسى*
د .سامي محسن باروم

√
√
√
√
√
√
√
√
x
√
x

( )1من ()1
( )1من ()1
( )1من ()1
( )1من ()1
( )1من ()1
( )1من ()1
( )1من ()1
( )1من ()1
( )1من ()1
-

*

التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال 2018

 7فبراير

 9مايو

 6سبتمبر

 6نوفمبر

 15ديسمبر

 16ديسمبر

عدد
مرات الحضور

إستقال بتاري�خ 2018/٩/٦م.
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تقري�ر مجلس اإلدارة

التقري�ر االستراتيجي
تقري�ر مجلس اإلدارة
القوائم المالية

تقري�ر الحوكمة واإلفصاحات ذات العالقة (ت�تمة)

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة (ت�تمة)
ج) لجان مجلس اإلدارة:
ج )1-لجنة المكافآت والترشيحات:
•		 اجتماعات ودور اللجنة:
ت�ت�كون لجنة المكافآت والترشيحات من ( )5أعضاء جميعهم أعضاء مستقلين وغير تنفيذي�ين من أعضاء مجلس اإلدارة ممن لهم خبرة في مجال عمل اللجنة ،وقد
عقدت اللجنة ( )4اجتماعات خالل العام 2018م قامت فيها بمتابعة مسؤولياتها في مجال المكافآت والترشيحات ،وفيما يلي ملخص ًا ألبرز مهام ومسؤوليات
اللجنة وبيان بعضويتها وسجل حضور اجتماعاتها خالل العام:
•		 ملخص الدور والمهام والمسؤوليات الرئيسة للجنة:
ت�تولى اللجنة المهام واالختصاصات المتعلقة بجانبين هما :المكافآت والترشيحات ،باإلضافة إلى ذلك فإنها مسؤولة عن تقديم تقاري�ر عن أنشطتها للمجلس
وذلك بصفة دورية .وفيما يلي ملخص لمهام واختصاصات اللجنة:
أ) فيما يتعلق بالمكافآت:
إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية وتوضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة
المكافآت المعمول بها ،وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة .باإلضافة إلى المراجعة الدورية لسياسة المكافآت ،وتقي�يم مدى فعاليتها في
تحقيق أهدافها.
ب) فيما يتعلق بالترشيحات:
اقتراح سياسات ومعاي�ير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وممثلي الشركة في الشركات التابعة ،والمراجعة السنوية للمتطلبات الالزمة
من المهارات أو الخبرات لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية ،باإلضافة إلى مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية وتقديم
التوصيات في شأن التغي�يرات التي يمكن إجراؤها ،وتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ،واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة
كما تقوم بالتحقق بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين ،والتحقق من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة
شركة أخرى.
ولالطالع على تفاصيل أوفى حول نطاق عمل اللجنة يمكنكم الرجوع إلى الئحة عمل اللجنة المنشورة على موقع الشركة اإللكتروني (.)www.savola.com
•		 بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور اجتماعاتها :2018
تسلسل االجتماعات خالل العام 2018م وتواريخها
م.

اسم العضو

 16يناير

 7فبراير

 9مايو

 6سبتمبر

عدد مرات
الحضور

.1

أ .محمد بن عبد القادر الفضل (رئيس اللجنة)
(عضو مجلس إدارة مستقل)

√

√

√

√

 4من 4

.2

أ .عصام بن عبد القادر المهيدب
(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

√

√

√

√

 4من 4

 .3أ .بدر بن عبد اهلل العيسى
(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

√

√

√

√

 ٤من 4

√

×

√

√

 ٣من 4

√

√

√

√

 4من 4

ال ينطبق

ال ينطبق

√

√

 2من 2

.4

م .عبد اهلل بن محمد نور رحيمي
(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

 .5أ .جوهان براند
(عضو خارجي  -مستقل)
-

أ .مرهف محمد السمان
(أمين سر اللجنة ،تم تعي�ينه اعتبار ًا من  9مايو 2018م)

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة (ت�تمة)
ج) لجان مجلس اإلدارة( :ت�تمة)
•		 بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور اجتماعاتها
تسلسل االجتماعات خالل العام 2018م وتواريخها
م.

اسم العضو

7فبراير

 16أبري�ل

 8مايو

 6سبتمبر

 6نوفمبر

 26ديسمبر

عدد
مرات الحضور

.1

أ.عمر هدير نصرت الفارسي (رئيس اللجنة)
(عضو مجلس إدارة مستقل)

√

√

√

√

√

√

 6من 6

.2

أ .عبد العزي�ز بن خالد الغفيلي
(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

√

√

√

√

√

√

 6من 6

√

√

√

√

√

×

 5من 6

√

√

√

√

√

√

 6من 6

×

×

×

×

×

×

-

ال ينطبق

√

√

√

√

√

 5من 5

 .3أ .فهد بن عبد اهلل القاسم
(عضو مجلس إدارة مستقل)
.4

م .معتز بن قصي العزاوي
(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

 .5د .سامي بن محسن باروم
(عضو مجلس إدارة مستقل)
-

أ .النور علي سعد
(أمين سر اللجنة تم تعينه اعتبار ًا من  16أبري�ل 2018م)

ج )3-لجنة المسؤولية االجتماعية:
•		 اجتماعات ودور اللجنة:
ت�ت�كون اللجنة من ( )5أعضاء من ذوي الخبرات المتخصصة في هذا المجال (تنفيذي واحد ،ومستقلين) وتعزي�ز ًا لدورها ومسؤوليتها ،فقد عقدت اللجنة ()3
اجتماعات خالل العام 2018م لمتابعة خطط وبرامج المسؤولية االجتماعية للمجموعة والتي تم تفصيلها سابق ًا في هذا التقري�ر ،وفيما يلي ملخص ًا ألبرز مهام
ومسؤوليات اللجنة وبيان بعضويتها وسجل حضور اجتماعاتها خالل العام:
•		 ملخص الدور والمهام والمسؤوليات الرئيسة للجنة:
ت�تمثل مسئوليات ومهام اللجنة في خلق مبادرات وبرامج للشركة في مجال المسؤولية االجتماعية ،وتطوي�ر ومتابعة الخطط والبرامج التي تساهم في
تعميق الحس بالمسؤولية االجتماعية لدى صافوال وشركاتها الفرعية وتطوي�ر أسس ومعاي�ير لمتابعتها ،وعلى وجه خاص تشمل مهام ومسؤوليات اللجنة
ما يلي:
.1
.2
.3
.4

إعداد استراتيجية المسؤولية االجتماعية والسعي لتحقيق األثر االجتماعي المستدام.
اإلشراف على كافة أنشطة وقضايا المسؤولية االجتماعية الخاصة بالشركة بما في ذلك الصحة والسالمة ،والقضايا البيئية ،وحقوق الموظفين.
تفعيل دور الشركة في تبـنـي سياسات ومبادرات وبرامج المسؤولية االجتماعية نحو مساهميها وعمالئها ومورديها والمجتمع ككل بهدف دعم وتعزي�ز
سمعة صافوال وصورتها لدى عمالئها والمجتمع.
وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل االجتماعي.

ولالطالع على تفاصيل أوفى حول نطاق عمل اللجنة يمكنكم الرجوع إلى الئحة عمل اللجنة المنشورة على موقع الشركة اإللكتروني (.)www.savola.com

ج )2-لجنة االست�ثمار:
•		 اجتماعات ودور اللجنة:
ت�ت�كون لجنة االست�ثمار من ( )5أعضاء من مجلس اإلدارة معظمهم من غير التنفيذي�ين ومستقلين ،وقد عقدت اللجنة خالل العام 2018م عدد ( )6اجتماعات وذلك
تعزي�ز ًا لدور المجلس في متابعة وتنفيذ الخطط االستراتيجية فيما يتعلق بالفرص االست�ثمارية للشركة ،وفيما يلي ملخص ًا ألبرز مهام ومسؤوليات اللجنة وبيان
بعضويتها وسجل حضور اجتماعاتها خالل العام:
•		 ملخص الدور والمهام والمسؤوليات الرئيسة للجنة:
مراجعة اإلطار العام إلجمالي المخصصات الرأسمالية والنموذج والهيكل المتبع في تطبيق األنشطة االست�ثمارية لمجموعة صافوال والتوصية لمجلس اإلدارة
بخصوصها ،مع األخذ في االعتبار العوامل ذات الصلة مثل أهداف العائد على رأس المال المست�ثمر والمقارنات الالزمة لتخصيص رأس المال وحدود المخاطر
واألهداف االستراتيجية للشركة ،باإلضافة إلى مراجعة الفرص االست�ثمارية وأنشطة االستحواذ ،واالندماج والتملك والدخول في شراكات ،والتوصية إلى مجلس
اإلدارة حولها وذلك في ضوء مصفوفة الصالحيات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة بهذا الخصوص ،ومراجعة أثر المعامالت والصفقات المقترحة على قائمة
المركز المالي للمجموعة بما في ذلك التموي�ل المطلوب وتقي�يم األثر على نسب السيولة والمديونية والتوصية بخصوصها للمجلس.
ولالطالع على تفاصيل أوفى حول نطاق عمل اللجنة يمكنكم الرجوع إلى الئحة عمل اللجنة المنشورة على موقع الشركة اإللكتروني (.)www.savola.com
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تقري�ر مجلس اإلدارة

التقري�ر االستراتيجي
تقري�ر مجلس اإلدارة
القوائم المالية

تقري�ر الحوكمة واإلفصاحات ذات العالقة (ت�تمة)

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة (ت�تمة)
ج) لجان مجلس اإلدارة( :ت�تمة)
•		 بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور اجتماعاتها:
تسلسل االجتماعات خالل العام 2018م وتواريخها
م.

اسم العضو

.1

أ .محمد إبراهيم العيسى (رئيس اللجنة)
(عضو مجلس إدارة مستقل)

.2

م .أنيس أحمد مؤمنه (عضو تنفيذي)
(الرئيس التنفيذي للمجموعة)

 6فبراير

 8مايو

 5نوفمبر

عدد
مرات الحضور

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة (ت�تمة)
هـ) مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية (ت�تمة)
تختص لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذي�ين بالشركة ،وفق ًا للمعاي�ير المعتمدة وذلك على
النحو التالي:
.1
.2
.3
.4

√

 1من 1

√

√

 2من 2

√

×

√

 2من 3

.7

أ .أحمد صالح عبد اهلل الرماح
(عضو خارجي)

√

√

√

 3من 3

 .5أ .محمود منصور عبد الغفار
(عضو خارجي)

×

×

×

-

.8
.9
.10

أ .طارق محمد إسماعيل
(أمين سر اللجنة)

√

√

√

 3من 3

-

أ .عبد العزي�ز إبراهيم العيسى (رئيس اللجنة سابق ًا)
(عضو مجلس إدارة مستقل)

√

√

ال ينطبق
استقال
اعتبار ًا من
2018/09/06

 2من 2

-

 .ريان محمد فايز
(الرئيس التنفيذي سابق ًا)

√

 .3د .ميرفت أحمد طاشكندي
(عضو خارجي)
.4

-

ال ينطبق
تم تعي�ينه اعتبار ًا من
2018/09/06
ال ينطبق
تم تعي�ينه
اعتبار ًا من 1
أبري�ل 2018م

.5
.6

.11

أعضاء مستقيلين خالل العام 2018م:

ال ينطبق
استقال اعتبار ًا
2018/02/08م

 1من 1

د) الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقي�يم أدائه وأداء لجانه وأعضائه
درجت مجموعة صافوال على عمل تقي�يم دوري ألداء مجلس إدارتها ولجانه وذلك منذ عام 2009م بهدف تحديد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما
يتناسب مع مصلحة الشركة ،واستمرار ًا لهذا النهج قامت مجموعة صافوال بالتعاقد مع شركة االستشارات كومباس ( )Governance Compassوهي جهة خارجية
مستقلة (وليست طرف ذو عالقة مع الشركة) ومتخصصة في مجال تقي�يم أداء مجالس اإلدارة والقيادة الفعالة للقيام بتقي�يم ألداء المجلس واللجان حيث
شمل التقي�يم الذي قامت به شركة كومباس أداء مجلس اإلدارة وأعضائه واللجان وإجتماعات المجلس واللجان خالل العام 2018م.
حيث تمت عملية التقي�يم تحت اشراف لجنة المكافآت والترشيحات وبعد عرض آليات التقي�يم ومحاوره على مجلس اإلدارة ،والتي تضمنت إجراء مقابالت شخصية
مع أعضاء مجلس اإلدارة واللجان بجانب تعبئة استبيان شامل تضمن كافة المحاور التي تغطي مهام ومسئوليات المجلس واللجان وكذلك مدى فاعلية
ال لقرارات مدروسة تعزز من أداء الشركة وتحقق
اجتماعات هذه األجهزة بما في ذلك تقي�يم مدى فاعلية المشاركة والنقاشات خالل هذه االجتماعات وصو ً
أهدافها .حيث تم عرض نتائج التقي�يم على المجلس وتم وضع خطة عمل لمتابعة التوصيات.
هـ) مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية
هـ )1-المعاي�ير العامة للمكافآت:
اعتمدت الجمعية العامة لمساهمي الشركة المنعقدة بتاري�خ  2نوفمبر  2017م ،سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية حيث تنظم
استيفاء ألحكام الفقرة ( )1من المادة ( )61من الئحة حوكمة الشركات.
هذه السياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية لمجموعة صافوال
ً

.12

أن ت�كون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارات الالزمة إلدارتها.
مراعاة ربط الجزء المتغير من المكافآت باألداء على المدى الطوي�ل.
تراعي الشركة انسجام المكافآت مع استراتيجية الشركة وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.
ت�أخذ الشركة في االعتبار ممارسات الشركات األخرى وما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت ،مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع
غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
يتم إعدادها بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات فيما يتعلق بالتعي�ينات الجديدة.
بناء على مستوى الوظيفة ،والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها ،والمؤهالت العلمية ،والخبرات العملية ،والمهارات،
تحدد المكافآت
َّ
ً
ومستوى األداء.
أن ت�كون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو واألعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس اإلدارة أو اللجان ،باإلضافة إلى
األهداف المحددة من قبل مجلس االدارة المراد تحقيقها خالل السنة المالية.
األخذ بعين االعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس اإلدارة.
أن ت�كون المكافأة كافية بشكل معقول الستقطاب أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم واإلبقاء عليهم.
يجوز أن ت�كون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقالله وعدد الجلسات
التي يحضرها وغيرها من االعتبارات.
بناء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية؛ وذلك لمنع
تقررت
أنها
تبين
إذا
استردادها
يتم إيقاف صرف المكافأة أو
ً
استغالل الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
في حال تطوي�ر برنامج لمنح أسهم في الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وموظفيها سواء أكانت إصدار ًا جديد ًا أم أسهم ًا اشترتها الشركة
يتم ذلك تحت إشراف لجنة المكافآت والترشيحات وبما يتوافق مع النظام األساس للشركة وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ذات العالقة.

هـ )2-ملخص سياسة مكافآت المجلس واللجان:
•ت�ت�كون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية أو نسبة من األرباح وي�جوز الجمع بين اثنتين أو
أكثر من هذه المزايا وبما ال يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية ،وي�جوز أن ت�كون هذه المكافأة متفاوتة المقدار ،وأبرز ما نصت
عليه هذه السياسة بأن ت�كون المكافأة السنوية لعضو المجلس مبلغ مقطوع قدره  200ألف ريال وبدل حضور  5.000ريال للجلسة بجانب تغطية بدالت
المصروفات األخرى ذات العالقة بأعمال المجلس.
•مراعاة أال ت�كون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين نسبة من األرباح التي تحققها الشركة أو أن ت�كون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على
ربحية الشركة.
•يحدد ويعتمد مجلس اإلدارة مكافآت عضوية لجانه المنبثقة منه  -باست�ثناء لجنة المراجعة  -وبدالت الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من
لجنة المكافآت والترشيحات.
•ت�ت�كون مكافآت عضوية اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة من مكافأة سنوية مبلغ مقطوع قدره  100ألف ريال وبدل حضور  5.000ريال للجلسة في ضوء
السياسة المعتمدة.
•مكافأة عضوية لجنة المراجعة يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناء على توصية من مجلس اإلدارة وذلك حسب النظام ،حيث تم أعتماد
مكافأة سنوية عبارة عن مبلغ مقطوع قدره  150ألف ريال وبدل حضور  5.000ريال للجلسة في ضوء السياسة المعتمدة.
•يجوز مراجعة سياسة مكافآت المجلس واللجان من فترة إلى أخرى بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات وذلك في ضوء المتغيرات المتعلقة
باألداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العامة للمساهمين على ذلك.
هـ )3-ملخص سياسة مكافآت اإلدارة التنفيذية:
تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذي�ين وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر واعتمادها وذلك
بناء على توصية من اإلدارة التنفيذية وتشتمل مكافآت اإلدارة التنفيذية على ما يلي:
•راتب أساس يتم دفعه في نهاية كل شهر ميالدي وبصفة شهرية.
•بدالت تشتمل ،على سبيل المثال ال الحصر ،بدل سكن ،وبدل مواصالت ،وبدل تعليم لألبناء ،وبدل هاتف،
•مزايا ت�أمين طبي له وألفراد العائلة المستحقين،
•سياسة ت�أمين على الحياة تشمل إصابات العمل والعجز الجزئي والكلي والوفاة الطبيعية أو غير الطبيعية أثناء العمل،
•مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات األداء وفق ًا للتقي�يم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص،
•الخطط التحفيزية قصيرة األجل المرتبطة باألداء االست�ثنائي ،والخطط التحفيزية طويلة األجل مثل برامج خيارات األسهم (متى وجدت)،
•مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال ال الحصر ،إجازة سنوية ،وتذاكر سفر سنوية ،خدمات المطارات التنفيذية ،ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل
وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة،
•يتم اعتماد الخطط والبرامج والموجهات العامة لمكافآت كبار التنفيذي�ين من قبل لجنة لمكافآت والترشيحات،
•يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذي�ين في ضوء الخطط والبرامج والموجهات العامة التي تقرها اللجنة.
ولالطالع على تفاصيل أوفى حول سياسة مكافآت المجلس واللجان واإلدارة التنفيذية يمكنكم الرجوع إلى دليل وقواعد الحوكمة والسياسات ذات العالقة
والمنشورة على موقع الشركة اإللكتروني (.)www.savola.com
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تقري�ر الحوكمة واإلفصاحات ذات العالقة (ت�تمة)
تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة (ت�تمة)
هـ) مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية (ت�تمة)
هـ )4-مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة :فيما يلي بيان بمكافآت أعضاء المجلس للعام 2018م (ريال سعودي):

-

المجموع

-

األسهم
الممنوحة
(يتم
إدخال
القيمة)

-

خطط
تحفيزية
طويلة
األجل

-

خطط
تحفيزية
قصيرة
األجل

-

مكافآت دورية

-

نسبة األرباح

-

المجموع

250,000
285,000
260,000
88,888
-

مكافأة رئيس
المجلس أو
العضو المنتدب
أو أمين السر إن
كان من األعضاء

-

مكافأة األعمال
الفنية واإلدارية
واالستشارية

-

مزايا
عينية

-

مجموع بدل
حضور
جلسات
اللجان

20,000
55,000
30,000
10,000
-

بدل حضور
جلسات
المجلس

30,000
30,000
30,000
15,000
-

مبلغ معين

200,000
200,000
200,000
63,888
-

أ .محمد عبد القادر الفضل عضو ًا
عضو ًا
عضو ًا

أ .فهد عبد اهلل القاسم

أ .محمد إبراهيم العيسى**عضو ًا

.1
.2

المكافآت الثابتة

مكافأة
نهاية
الخدمة

-

-

المكافآت المتغيرة

-

 .5د .سامي محسن باروم

.4

أ .عمر هدير نصرت
الفارسي
.3

أوالً :األعضاء المستقلين:

م.

المجموع
الكلي

250,000
285,000
260,000
88,888

التصنيف/اسم العضو

-

-

-

-

-

-

-

-

230,000
250,000
240,000
290,000
250,000
260,000

-

-

-

ال ينطبق
20,000
15,000
60,000
20,000
30,000

30,000
30,000
25,000
30,000
30,000
30,000

رئيس
المجلس 200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000

نائب
الرئيس
عضو ًا

عضو ًا

أ .سليمان عبد القادر
المهيدب (ال يتقلد
رئيس المجلس أي
من عضوية اللجان)
أ .بدر محمد عبد اهلل
العيسى
م .عبد اهلل محمد نور
رحيمي*

.6
.7
.8

 .9أ .عبد العزي�ز خالد الغفيلي عضو ًا
عضو ًا

أ .عصام عبد القادر
المهيدب
.10
 .11م .معتز قصي العزاوي

عضو ًا

المنصب

بدل
المصروفات

39,915
107,629
13,870

230,000
250,000
240,000
290,000

-

ثاني ًا :األعضاء غير التنفيذي�ين:

27,175
32,610
39,915
-

-

-

-

-

176,112

260,000

10,000

30,000

-

-

-

176,112

-

-

-

-

-

-

-

2,580,000

352,112

18,481

250,000

.4

39,216

أعضاء لجنة المراجعة

33,301

136,112

ثالث ًا :عضو (مستقل) إستقال خالل العام 2018م:
-

أ .عبد العزي�ز إبراهيم
العيسى
المجمــوع

عضو ًا

2,000,000

-

-

-

2,580,000

-

-

مالحظة:
* كما تلقى سعادة المهندس عبد اهلل رحيمي ملبغ قدره ( )1,02مليون ريال سعودي نظير توليه منصب الرئيس التنفيذي المكلف للفترة من 2018/02/08م وحتى 2018/03/31م.
** تم تعي�ينه في  6سبتمبر 2018م.

تقري�ر مجلس اإلدارة
التقري�ر االستراتيجي
تقري�ر مجلس اإلدارة

القوائم المالية

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة (ت�تمة)
هـ) مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية (ت�تمة)
هـ )5-مكافآت أعضاء اللجان
فيما يلي بيان بمكافآت أعضاء اللجان للعام 2018م (ريال سعودي):
م.

المجموع
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:

102,083
20,000
122,083
4,870

733,334
140,000
873,334
34,683

.1
أ .محمد بن عبد القادر الفضل
(عضو مجلس إدارة مستقل)
رئيس اللجنة
100,000
20,000
120,000
-

.2
أ .بدر بن عبد اهلل العيسى
(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
عضو ًا
100,000
20,000
120,000
-

 .٣أ .عصام بن عبد القادر المهيدب
(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
عضو ًا
100,000
20,000
120,000
-

عضو ًا
85,278
15,000
100,278
-

عضو ًا
100,000
20,000
120,000
21,771

485,278
95,000
580,278
21,771

.1
عمر هدير نصرت الفارسي
(عضو مجلس إدارة مستقل)
رئيس اللجنة
100,000
30,000
130,000
-

.2
أ .عبد العزي�ز بن خالد الغفيلي
(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
عضو ًا
100,000
30,000
130,000
-

عضو ًا
100,000
25,000
125,000
-

عضو ًا
100,000
30,000
130,000
-

عضو ًا
-

400,000
115,000
515,000
-

.٤

.4

اللجنة/اسم العضو

أ .عبد العزي�ز إبراهيم العيسى
(عضو مجلس إدارة مستقل)

م .عبد اهلل بن محمد نور رحيمي
(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

 .5أ .جوهان براند
(عضو خارجي  -مستقل)

 .3أ .فهد بن عبد اهلل القاسم
(عضو مجلس إدارة مستقل)

م .معتز بن قصي عزاوي
(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

 .5د .سامي بن محسن باروم
(عضو مجلس إدارة مستقل)

المجموع

المنصب

عضو مستقيل

المجموع

المكافآت الثابتة
(عدا بدل حضور
الجلسات)
بدل حضور الجلسات
(بواقع  5ألف ريال
للجلسة)
المجموع
بدل المصرفات

.1
أ .فهد عبد اهلل القاسم
(عضو مجلس إدارة مستقل)
رئيس اللجنة
150,000
30,000
180,000
7,305

.2
أ .عبد العزي�ز بن خالد الغفيلي
(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
عضو ًا
150,000
30,000
180,000
7,305

 .3أ .محمد إبراهيم العيسى
(عضو مجلس إدارة مستقل)
عضو ًا
47,917
5,000
52,917
-

د .عبد الرؤوف باناجة
(عضو خارجي  -مستقل)
عضو ًا
150,000
30,000
180,000
-

 .5د .عمرو خالد كردي
(عضو خارجي  -مستقل)
عضو ًا
133,334
25,000
158,334
15,203

عضو مستقيل خالل العام 2018م:

أعضاء لجنة االست�ثمار:
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تقري�ر مجلس اإلدارة

التقري�ر االستراتيجي
تقري�ر مجلس اإلدارة
القوائم المالية

تقري�ر الحوكمة واإلفصاحات ذات العالقة (ت�تمة)

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة (ت�تمة)
هـ) مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية (ت�تمة)
م.

اللجنة/اسم العضو

المنصب

المكافآت الثابتة
(عدا بدل حضور
الجلسات)

بدل حضور الجلسات
(بواقع  5ألف ريال
للجلسة)

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة (ت�تمة)
و) بيان بمصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المديري�ن التنفيذي�ين وأقربائهم
و )1-بيان بمصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة:
بدل المصرفات

المجموع

أعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم

أعضاء لجنة المسئولية االجتماعية:

بداية العام

.1

أ .محمد بن إبراهيم العيسى
(عضو مجلس إدارة مستقل)

رئيس اللجنة

31,945

5,000

36,945

.2

م .أنيس أحمد مؤمنة  -تنفيذي
(تم تعي�ينه اعتبار ًا من  2018/04/01م)

عضو ًا

ال ينطبق

10,000

10,000

عضو ًا

100,000

15,000

115,000

10,608

عضو ًا

100,000

10,000

110,000

-

عضو ًا

ال ينطبق

-

-

-

-

أ .عبد العزي�ز بن إبراهيم العيسى
(استقال بتاري�خ  2018/09/06م من عضوية اللجنة)

رئيس اللجنة
سابق ًا
(مستقل)

68,055

10,000

78,055

-

-

م .ريان بن محمد حامد فايز  -تنفيذي
(استقال بتاري�خ  2018/02/08م من عضوية اللجنة)

عضو سابق ًا

ال ينطبق

5,000

5,000

-

300,000

55,000

355,000

10,608

 .٣أ .أحمد بن صالح عبد اهلل الرماح
(عضو خارجي)
.٤

د .ميرفت بن أحمد طاشكندي
(عضو خارجي)

 .5أ .محمود بن منصور عبد الغفار
(عضو خارجي)

-

أعضاء مستقيلن خالل العام 2018م:

المجموع

هـ )6-مكافآت ومخصصات كبار التنفيذي�ين بصافوال لعام 2018م:
فيما يلي استحقاقات ومكافآت ( )6من كبار التنفيذي�ين في صافوال بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي للمجموعة عن العام 2018م على النحو التالي
(المبلغ بآالف الرياالت):

م.

تفاصيل مكافآت ( )6من كبار
التنفيذي�ين من بينهم الرئيس
التنفيذي والمدير المالي
(بآالف الرياالت)

البيان

المكافآت الثابتة
 الرواتب البدالت (شاملة بدل السكن ،المواصالت ،اإلستشفاء ،التعليم وغيره) مزايا عينيةمجموع المكافآت المتغيرة

19,833

-

المجموع
-

مكافأة نهاية الخدمة
مجموع مكافأة التنفيذي�ين عن المجلس (إن وجدت)

المجموع الكلي

9,235
9,235

.1

أ .سليمان عبد القادر المهيدب

1,000

-

1,000

-

0

%0

.2

م .عبد اهلل محمد نور رحيمي

4,000

-

4,000

-

0

%0

1,025

-

1,025

-

0

%0

1,000

-

1,000

-

0

%0

 .5أ .عصام عبد القادر المهيدب

2,500

-

2,500

-

0

%0

.6

م .معتز قصي العزاوي

1,000

-

1,000

-

0

%0

.7

أ .محمد عبد القادر الفضل

6,304

-

6,304

-

0

%0

.8

أ .فهد عبد اهلل القاسم

2,000

-

2,000

-

0

%0

 .9أ .عمر هدير نصرت الفارسي

1,000

-

1,000

-

0

%0

 .10أ .محمد إبراهيم العيسى

0

-

1,000

-

0

%100

 .11د .سامي محسن باروم

1,000

-

1,000

-

0

%0

 .3أ .بدر بن عبد اهلل العيسى
.4

( .12زوجة األستاذ/محمد عبد القادر الفضل)

144

-

144

-

0

%0

 .13ثالثة أوالد من أوالد د .سامي محسن باروم)

774

-

774

-

0

%0

ثالث ًا :عضو مجلس إدارة مستقيل:
-

أ .عبد العزي�ز إبراهيم العيسى

-

6,000

-

6,000

0

%0

و )2-بيان بمصلحة كبار التنفيذي�ين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة:
كبار التنفيذي�ين وأقربائهم
بداية العام
اسم من تعود له المصلحة

عدد األسهم

أدوات الدين

نهاية العام
عدد األسهم

أدوات الدين

صافي التغي�ير

نسبة التغي�ير

أوالً :كبار التنفيذي�ين:
.1

م .أنيس أحمد مؤمنة (الرئيس التنفيذي للمجموعة حالي ًا)

0

-

0

-

0

%0

.2

أ .سامح محمود حسن (الرئيس التنفيذي لشركة صافوال لألغذية حالي ًا)

0

-

0

-

0

%0

26

-

26

-

0

%0

0

-

0

-

0

%0

0

-

0

-

0

%0

10

-

10

-

0

%0

 .3أ .بندر طلعت حموه
(الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة)
.4

أ .هدى اللواتية
(الرئيس التنفيذي لالست�ثمار)

 .5أ .نعمان فرخ محمد
(المدير المالي)

1,138
147

.6

30,353

كبار تنفيذي�ين إستقالوا خالل العام 2018م *

هـ )7-العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسةالمكافآت المعمول بها:
بناء على سياسة المكافآت الخاصة بمجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية والتي سبق اإلشارة إليها في هذا التقري�ر ،وفي ضوء ما تم دفعه من
مكافآت للمجلس واللجان واإلدارة التنفيذية وما هو مقترح للمجلس يتبين انسجام ذلك مع السياسة المعتمدة للمجموعة من غير أي انحراف جوهري عن
السياسة المذكورة.
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أ .عبد العزي�ز بن خالد الغفيلي

ثاني ًا :أقارب أعضاء مجلس اإلدارة:

-

التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال 2018

اسم من تعود له المصلحة أو األوراق التعاقدية أو حقوق االكت�تاب

عدد األسهم

أدوات الدين

صافي التغي�ير

نسبة التغي�ير

أوالً :أعضاء مجلس اإلدارة:

م.

14,275
5,050
508

المكافآت الدورية
أرباح
خطط تحفيزية قصيرة األجل (شاملة مكافأة األداء السنوية 2018 -م)
خصص تحفيزية طويلة األجل
األسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)

م.

عدد األسهم

أدوات الدين

نهاية العام

أ .طارق محمد إسماعيل
(أمين مجلس اإلدارة)
أ .بدر حامد العوجان
(الرئيس التنفيذي لشركة صافوال األغذية سابق ًا)

21,000

-

21,000

-

0

%0

ثاني ًا :أقارب كبار التنفيذي�ين :ال يوجد
ملحوظة:
* أن المهندس ريان محمد فايز (الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة صافوال) كان يملك  45.000سهم في بداية العام وحتى تاري�خ إستقالته في  8فبراير 2018م.
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تقري�ر مجلس اإلدارة

التقري�ر االستراتيجي
تقري�ر مجلس اإلدارة
القوائم المالية

تقري�ر الحوكمة واإلفصاحات ذات العالقة (ت�تمة)

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة (ت�تمة)
و) بيان بمصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المديري�ن التنفيذي�ين وأقربائهم (ت�تمة)
و )3-بيان بمصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين شركة هرفي للخدمات الغذائية (التابعة لمجموعة صافوال):
بداية العام
م.

اسم من تعود له المصلحة أو األوراق التعاقدية أو حقوق االكت�تاب

عدد األسهم

أدوات الدين

نهاية العام
عدد األسهم

أدوات الدين

صافي التغي�ير

نسبة التغي�ير

أوالً :أعضاء مجلس اإلدارة:
.1

أ .عصام عبدالقادر المهيدب

1,960

-

1,960

-

0

%0

.2

م .معتز قصي حسن العزاوي

1,400

-

1,400

-

0

%0

4,200

-

4,200

-

0

%0

 .3أ .عبدالعزي�ز خالد الغفيلي
ثاني ًا :أقارب أعضاء مجلس اإلدارة :ال يوجد
ثالث ًا :كبار التنفيذي�ين:
.1

م .أنيس أحمد مؤمنة

64

-

64

-

0

%0

رابع ًا :أقارب كبار التنفيذي�ين :ال يوجد
ز) القرارات الرئيسة التي أتخذها مجلس اإلدارة واألحداث الهامة المتعلقة بالعام والتي تم إعالنها عبر تداول أو نشرها على الموقع اإللكتروني للشركة:
التاري�خ

القرار/موضوع اإلعالن

.1

2018/١/٩م

الموافقة على إطالق مبادرة (خط النزاهة) للتبليغ عن الممارسات المخالفة

م.

.2

2018/١/31م

الموافقة على تعي�ين رئيس تنفيذي للشركة

2018/٢/٨ .3م
.4

2018/٢/11م

2018/٢/11 .5م

التوصية بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2017م
الموافقة على تعي�ين عضو في لجنة المراجعة بمجموعة صافوال
الموافقة على النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في ( 2017-12-31اثنا عشر شهر ًا)

.6

2018/٣/26م

الموافقة على النتائج المالية السنوية المنتهية في 2017-12-31

.7

2018/٤/25م

الموافقة على الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية واعتماد جدول أعمالها

.8

2018/٥/٦م

إبرام إتفاقية شراء نسبة  %51من مجموعة شركات الكبير بقيمة  565,5مليون ريـال

2018/٥/٩ .9م

الموافقة على النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في ( 2018-03-31ثالثة أشهر)

2018/٥/22 .10م

بداية التصويت اإللكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية رقم ()40

2018/٥/28 .11م

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية رقم ()40

2018/٨/٦ .12م

الموافقة على النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في ( 2018-06-30ستة اشهر)

2018/٩/٦ .13م

الموافقة على استقالة عضو مجلس إدارة ولجنة مراجعة وتعي�ين عضو جديد

2018/11/٤ .14م

آخر التطورات لشراء نسبة  %51من مجموعة شركات الكبير بقيمة  565,5مليون ريـال.

2018/11/٦ .15م

الموافقة على النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في ( 2018-09-30تسعة أشهر)

2018/12/18 .16م

آخر التطورات لشراء نسبة  %51من مجموعة شركات الكبير بقيمة  565.5مليون ريـال ،واالنتهاء من كافة االجراءات النظامية ذات
العالقة بالصفقة.

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة (ت�تمة)
ط) حقوق المساهمين وعالقات المست�ثمري�ن (ت�تمة)
ط )1-حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم:
انطالق ًا من حرصها واهتمامها ورعايتها لحقوق مساهميها وفي ضوء األنظمة المعمول بها ،فقد قامت صافوال بتضمين حقوق المساهمين في النظام
األساس ودليل الحوكمة للمجموعة والتي يمكن االطالع عليها من خالل الموقع اإللكتروني لمجموعة صافوال.
ط )2-تمكين المساهمين والمست�ثمري�ن من الحصول على المعلومات:
تقوم صافوال بنشر التقاري�ر المالية واإلعالنات والقرارات الجوهرية عبر موقع السوق المالية "تداول" والصحف اليومية والتقري�ر السنوي لمجلس إدارتها،
كما توجد إدارة خاصة في صافوال لمتابعة شؤون المساهمين والرد على إستفساراتهم.
ط )3-إجراءات إحاطة أعضاء المجلس بمقترحات ومالحظات المساهمين حول الشركة وأدائها:
تقوم الشركة بإحاطة أعضاء المجلس بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها من خالل اإلجراءات التالية:
 .1عرض مقترحات المساهمين ومالحظاتهم (إن وجدت) على أعضاء المجلس في أقرب اجتماع للمجلس أو أي وسيلة اتصال أخرى فعالة تحقق الغرض وذلك
بصفة مستمرة.
 .2تنظيم لقاءت مستمرة مع المست�ثمري�ن ( )IR Programsوإحاطة المجلس بالمقترحات الجوهرية التي يتقدمون بها.
 .3حضور أعضاء المجلس إلجتماعات جمعيات المساهمين ،حيث يقوم المساهمون بطرح مقترحاتهم وآرائهم على المجلس خالل اجتماع الجمعية ويقوم
مجلس اإلدارة بالرد عليها خالل اإلجتماع.
ال عن ذلك ،يقوم رئيـس مجلـس اإلدارة بمناقشة بعض المواضيع والمقترحات الخاصة بالمساهمين وأداء الشركة دون حضـور أي من التنفيذي�ين (متى ما
فض ً
دعت الضرورة لذلك).
ط )4-رأس مال الشركة واألسهم الحرة كما في 2018/12/31م:
م.

البيان

 .1رأس مال الشركة
 .2عدد األسهم المصدرة (جميع أسهم الشركة أسهم عادية)*
 .3عدد األسهم الحرة حسب سجالت تداول **
 .4رأس المال المدفوع
 .5القيمة االسمية للسهم
 .6القيمة المدفوعة للسهم

القيمة بالريال/عدد األسهم

 5,339,806,840ريال
 533,980,684سهم ًا
 397,580,750سهم ًا
 5,339,806,840ريال
 10ريال
 10ريال

مالحظة:
* إقرار :ليس لدى الشركة أسهم امتياز أو أسهم ت�تمتع بأولوية خاصة في التصويت  -سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس اإلدارة أو منسوبيها  -وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم
عادية متساوية القيمة االسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
وشراء في سوق األسهم ،علم ًا بأن عدد األسهم الحرة قد تم أخذه من موقع تداول
** عدد األسهم الحرة يتغير من فترة إلى أخرى وفق ًا لحركة تداول أسهم الشركة اليومية بيع ًا
ً
بتاري�خ  01مارس 2019م.

ط) حقوق المساهمين وعالقات المست�ثمري�ن
تعزي�ز ًا لعالقتها مع مساهميها وكافة مست�ثمريها وأصحاب المصالح وحفاظ ًا على حقوقهم ،وإيمان ًا منها بأهمية الحوكمة المؤسسية التي تهدف إلى
حماية حقوق المساهمين وتعزي�ز الرقابة الداخلية من خالل تفعيل دور مجلس اإلدارة ولجانه وااللتزام بمبدأ اإلفصاح والشفافية ،فقد واصلت صافوال خالل
العام 2018م التزامها بالئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية واألنظمة األخرى ذات العالقة .وبناء عليه تفصح صافوال بجانب -
أدائها ونتائجها المالية التي سبق تناولها في هذا التقري�ر  -عن المعلومات التي تهم مساهمي الشركة وجمهور المست�ثمري�ن وأصحاب المصالح وما
تقتضيها األنظمة ذات العالقة والممارسات الدولية الجيدة التي ت�تبناها صافوال في مجال الحوكمة والشفافية وذلك على النحو التالي:
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تقري�ر مجلس اإلدارة

التقري�ر االستراتيجي
تقري�ر مجلس اإلدارة
القوائم المالية

تقري�ر الحوكمة واإلفصاحات ذات العالقة (ت�تمة)

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة (ت�تمة)
ط) حقوق المساهمين وعالقات المست�ثمري�ن (ت�تمة)
ط )5-تواري�خ األحداث المرتقبة والمناسبات التي تهم المساهمين والمست�ثمري�ن:
تماشي ًا مع بعض الممارسات الدولية الجيدة في مجال الحوكمة ،تود مجموعة صافوال مشاركة مساهميها أبرز المواعيد المقترحة لألحداث المرتقبة خالل
العام 2019م والتي تهم جمهور مساهميها ومست�ثمريها الكرام:
م.

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة (ت�تمة)
ط) حقوق المساهمين وعالقات المست�ثمري�ن (ت�تمة)
ط )7-قائمة المساهمين الرئيسي�ين:
فيما يلي بيان بأسماء وعدد أسهم ونسبة ملكية المساهمين الرئيسي�ين الذين يملكون  %5فما فوق وتغيرها خالل عام 2018م (بالريال):
وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذي�ين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق

تاري�خ الحدث

الحدث

1

 17مارس

اجتماع لجنة المراجعة والتوصية لمجلس اإلدارة بخصوص النتائج المالية (المدققة) للعام المالي 2018م

م.

2

 18-17مارس

اسم من تعود له المصلحة
اسم المست�ثمر

الجنسية

عدد األسهم
كما في بداية
عام 2018م

نسبة الملكية
في بداية
العام 2018م

عدد األسهم كما
في نهاية
عام 2018م

نسبة الملكية
في نهاية
العام 2018م

صافي التغي�ير

نسبة التغير

اعتماد مجلس اإلدارة للقوائم المالية الموحدة والمدققة للعام 2018م

.1

شركة أصيلة لالست�ثمار

شركة سعودية

60,000,000

%11.24

60,000,000

%11.24

0

%0

3

 19-18مارس

موعد لنشر النتائج المالية (المدققة) للعام المالي 2018م على تداول ومن ثم موقع الشركة اإللكتروني

.2

المؤسسة العامة للت�أمينات االجتماعية

4

 31-19مارس

موعد لنشر التقري�ر السنوي لمجلس إدارة مجموعة صافوال للعام 2018م

مؤسسة حكومية
سعودية

45,795,992

%10.26

45,795,992

%10.26

0

%0

 .3شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده

شركة سعودية

43,919,108

%8.22

43,966,110

%8.23

47,002

%0.01

سعودي

43,892,500

%8.22

43,892,500

%8.22

0

%0

شركة سعودية

33,980,684

%6.36

33,980,684

%6.36

0

%0

5

 8مايو

اجتماع لجنة المراجعة والتوصية لمجلس اإلدارة باعتماد نتائج الربع األول 2019م

6

 8مايو

اجتماع مجلس اإلدارة بخصوص النتائج المالية للربع األول 2019م والتي يتم اإلعالن عنها في ضوء قرار المجلس خالل المدة
النظامية المحددة

 .5شركة المهيدب القابضة

7

 8مايو

االجتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمين والذي سيتم اإلعالن عنه حسب النظام والذي يشتمل جدول أعماله على
أنتخاب مجلس اإلدارة للدورة الجديدة وتعديل بعض بنود النظام األساس بجانب البنود العادية (موعد مقترح خاضع لموافقة
الجهات الرسمية)

مالحظة :فيما يتعلق باإلشعارات المتعلقة بملكية حصص كبيرة من األسهم وتغيرها خالل العام حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج ،تود صافوال أن تقر بأنها لم ت�تلق أي إخطار من نوعه من
تغير ملكيتهم خالل العام 2018م ،وقد اعتمدت صافوال في رصد البيانات أعاله بناء ًا على معلومات السوق المالية السعودية (تداول) في  31ديسمبر 2018م.
كبار المالك يفيد ٌ

8

خالل شهر أغسطس

اجتماع لجنة المراجعة والتوصية لمجلس اإلدارة باعتماد نتائج الربع الثاني 2019م

9

خالل شهر أغسطس

موعد نشر النتائج المالية للربع الثاني 2019م على موقع تداول فور اعتمادها من المجلس بناء على توصية من لجنة المراجعة.

10

خالل شهر نوفمبر

اجتماع لجنة المراجعة والتوصية لمجلس اإلدارة باعتماد نتائج الربع الثالث 2019م

11

خالل شهر نوفمبر

 12خالل شهر ديسمبر

.4

الشيخ عبداهلل محمد عبد اهلل الرب�يعة

ط )8-عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواري�خ تلك الطلبات وأسبابها:
م.

تواري�خ الطلبات

السبب

عددها

اجتماع مجلس اإلدارة بخصوص النتائج المالية للربع الثالث 2019م والتي يتم اإلعالن عنها في ضوء قرار المجلس خالل
المدة النظامية

.1

 27مايو 2018م

لتحديد أحقية حضور الجمعية العامة العادية رقم ( )40وتاري�خ أحقية أرباح العام المالي 2017

1

.2

ورشة العمل السنوية لمجلس اإلدارة للمراجعة الدورية الستراتيجية وخطط صافوال وشركاتها الفرعية وسياستها العامة.
واعتماد الخطة والموازنة التقديرية للعام 2020 -م

بصفة أسبوعية (بنهاية األسبوع)
من (2018/1/1م إلى 2018/12/31م)

لالطالع على تغير ملكية األسهم ألغراض عالقات المست�ثمري�ن وتحديث شاشة الشفافية التي تنشر
على موقع الشركة اإللكتروني.

50

المجموع

51

مالحظة :تود صافوال اإلشارة إلى أن تواري�خ األحداث المرتقبة أعاله ُتعد تقري�بية ومخطط لها من قبل صافوال وست�كون حريصة على تحقيقها ،إال أنها قد ت�تغير في حالة حدوث أي طارئ ووفق ًا
للموافقات واإلخطارات الرسمية التي ترد إليها من قبل الجهات النظامية المختصة ،عليه فإنه ال يترتب على صافوال أي التزام تجاه هذه المواعيد ،في حالة عدم تحققها ألي سبب من األسباب.

ط )6-وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم:
أ) سياسة توزيع األرباح:
وفق ًا للمادة ( )45من النظام األساس للشركة فإن الشركة توزع أرباحها الصافية السنوية على الوجه التالي:
 .1يجنب  ٪10من صافي األرباح لت�كوي�ن االحتياطي النظامي للشركة ،وي�جوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور  ٪30من
رأس المال المدفوع.
 .2يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر ت�كوي�ن احتياطيات أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على
المساهمين .وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائم من هذه
المؤسسات لخدمة المجتمع.
 .3يوزع من الباقي بعد ذلك أرباح ًا للمساهمين بموجب توصية من مجلس اإلدارة وفق ًا لما تقتضيه األنظمة بهذا الشأن مع مراعاة ما ورد في المادة ( )46من
النظام األساس والتي تنص على:
 أن كل مساهم يستحق حصته في األرباح وفق ًا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن في توصية مجلس اإلدارة وي�بين القرار تاري�خ االستحقاقوتاري�خ التوزيع وت�كون أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق.
 يجوز للشركة بموجب نظامها األساس توزيع أرباح مرحلية (ربع أو نصف سنوية) على مساهميها بعد استيفاء الضوابط النظامية بهذا الخصوص. .4ضمن سياستها في توزيع األرباح درجت صافوال على توزيع أرباح نقدية للعام على مساهميها بناء على قرار أو توصية من مجلس إدارتها ،حيث توزع
صافوال أرباح ًا نقدية في حدود  %50إلى  %60تقري�ب ًا من صافي الربح المتحقق خالل السنة المالية.
وفي ضوء السياسة أعاله ،ونظر ًا للخسارة التي سجلتها المجموعة خالل العام 2018م ،لن تقوم المجموعة بتوزيع أرباح على مساهميها عن العام المالي
2018م.
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تقري�ر مجلس اإلدارة

التقري�ر االستراتيجي
تقري�ر مجلس اإلدارة
القوائم المالية

تقري�ر الحوكمة واإلفصاحات ذات العالقة (ت�تمة)

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة (ت�تمة)
ك) المعامالت مع أطراف ذات عالقة التي تمت خالل العام 2018م والتي تم أخذ موافقة مسبقة من الجمعية العامة للمساهمين على بعضها خالل إجتماعها
بتاري�خ  27مايو 2018م ،كما سيتم المصادقة على باقي التعامالت خالل أقرب جمعية عامة للمساهمين بحسب القوانين واألنظمة في هذا الخصوص:
ك )1-بيان باألعمال والعقود التي ت�كون الشركة طرف ًا فيها وكانت فيها مصلحة ألحد أعضاء المجلس أو لكبار التنفيذي�ين أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم:
 )1األعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بين الشركة وشركة عبد القادر المهيدب وأوالده ومجموعة المهيدب وشركاتهم التابعة
وأي طرف ذو عالقة بهما:
م.

طبيعة التعامل أو العقد

مبلغ التعامل أو العقد
لعام 2018م

شروط التعامل أو العقد

مدة العمل أو العقد

اسم العضو/كبار التنفيذي�ين أو أي
شخص ذي عالقة بأي منهم

أ .صافوال والمهيدب:
األعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بين صافوال وشركة المهيدب وشركاتها التابعة وأي طرف ذو عالقة بهما ،حيث بلغ حجم التعامل (
633.79مليون ريال):
.1

شراء منتجات غذائية بواسطة شركة بنده للتجزئة
(إحدى شركات صافوال) من شركة ميار لألغذية

 136.95مليون ريال

.2

شراء منتجات غذائية بواسطة شركة بنده للتجزئة
(إحدى شركات صافوال) من شركة دل مونتي
العرب�ية السعودية

 85.31مليون ريال

 .3شراء منتجات غذائية بواسطة شركة بنده للتجزئة
(إحدى شركات صافوال) من شركة نستلة العرب�ية
السعودية المحدودة
.4

شراء منتجات بواسطة شركة بنده للتجزئة (إحدى
شركات صافوال) من شركة مصنع المنهل للمياه
المحدودة بموجب عقود توريد.

 .5ت�أجير مواقع بواسطة شركة بنده للتجزئة
(إحدى شركات صافوال) من شركة عبد القادر
المهيدب وأوالده.

 368,92مليون ريال

 12.88مليون ريال

 6.78مليون ريال

.6

ت�أجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز
أسواق بنده وبيع وشراء منتجات من وإلى شركة
بنده للتجزئة (إحدى شركات صافوال) لشركة المهباج
الشامية للتجارة.

 19.80مليون ريال

.7

ت�أجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز التسوق
(بنده) بواسطة شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات
صافوال) لشركة دل مونتي العرب�ية السعودية

 3.15مليون ريال

إجمالي قيمة التعامل
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 633.79مليون ريال

عبارة عن عقود
ومعامالت تجارية
مستمرة ت�تم في سياق
األعمال العادية ووفق ًا
للشروط التجارية السائدة
ودون أي تعامالت
تفضيلية والتي من بينها
(جودة المنتج ،وآلية
الدفع ،والتسعيرة،
التوصيل حسب االتفاق،
غرامات الت�أخير ..الخ)
عبارة عن عقود
ومعامالت تجارية
مستمرة ت�تم في سياق
األعمال العادية ووفق ًا
للشروط التجارية السائدة
ودون أي تعامالت
تفضيلية (التجديد،
آلية السداد ،الصيانة،
الت�أمين...إلخ)

سنوية

معامالت وعقود تجارية
متمثلة في (شراء وبيع
منتجات غذائية وإي�جار
محالت تجارية) بين شركة
عبدالقادر المهيدب
وأوالده وشركاتها التابعة
وبعض الشركات التابعة
لمجموعة صافوال في
قطاعي التجزئة واألغذية،
حيث تملك شركة المهيدب
نسبة  %8.23من مجموعة
صافوال والتي يترأس
مجلس إدارتهما سعادة أ.
سليمان عبد القادر
المهيدب والذي يترأس
كذلك مجلس إدارة
مجموعة صافوال ،كما أن
األستاذ عصام عبد القادر
المهيدب  -يتقلد منصب
العضو المنتدب لشركة عبد
القادر المهيدب وأوالده

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة (ت�تمة)
ك) المعامالت مع أطراف ذات عالقة التي تمت خالل العام 2018م والتي تم أخذ موافقة مسبقة من الجمعية العامة للمساهمين على بعضها خالل إجتماعها
بتاري�خ  27مايو 2018م ،كما سيتم المصادقة على باقي التعامالت خالل أقرب جمعية عامة للمساهمين بحسب القوانين واألنظمة في هذا الخصوص( :ت�تمة)
 )2األعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بين الشركة وشركة المراعي:
م.

طبيعة التعامل أو العقد

مبلغ التعامل أو العقد لعام
2018م

شروط التعامل أو العقد

مدة العمل أو العقد

اسم العضو/كبار التنفيذي�ين أو أي
شخص ذي عالقة بأي منهم

ب .صافوال والمراعي:
األعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بين صافوال وشركة المراعي وشركاتها التابعة وأي طرف ذو عالقة بهما ،حيث بلغ حجم التعامل
( 827.74مليون ريال):
.8

شراء مواد غذائية استهالكية بواسطة
شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات صافوال)
من شركة المراعي وشركاتها التابعة.

 .9بيع منتجات السكر بواسطة الشركة
المتحدة للسكر (إحدى شركات صافوال لألغذية)
إلى شركة المراعي وشركاتها التابعة.
 .10بيع منتجات الدهون المتخصصة بواسطة الشركة
الدولية للصناعات الغذائية (إحدى شركات صافوال
لألغذية) إلى شركة المراعي.
 .11بيع منتجات زي�وت طعام بواسطة شركة عافية
العالمية (إحدى شركات مجموعة صافوال) إلى
شركة المراعي.
إجمالي قيمة التعامل

 737.23مليون ريال

 75.01مليون ريال

 10.78مليون ريال

 4.72مليون ريال

عبارة عن عقود
ومعامالت تجارية
مستمرة ت�تم في سياق
األعمال العادية ووفق ًا
للشروط التجارية السائدة
ودون أي تعامالت
تفضيلية والتي من بينها
(جودة المنتج ،وآلية
الدفع ،والتسعيرة،
التوصيل حسب االتفاق،
غرامات الت�أخير ..الخ)

سنوية

شركة المراعي مملوكة
بنسبة  %34.52لمجموعة
صافوال ولها ثالثة ممثلين
في عضوية مجلس إدارة
شركة المراعي وهم:
(أ .سليمان بن عبد القادر
المهيدب ،وأ .بدر بن
عبداهلل العيسى) والذين
هم أيض ًا أعضاء في مجلس
إدارة مجموعة صافوال
باإلضافة إلى عضوية
المهندس/أنيس أحمد
مؤمنة الرئيس التنفيذي
لمجموعة صافوال.

 827.74مليون ريال

 )3األعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بين الشركة وشركة هرفي للخدمات الغذائية:
م.

طبيعة التعامل أو العقد

مبلغ التعامل أو العقد لعام
2018م

شروط التعامل أو العقد

مدة العمل أو العقد

اسم العضو/كبار التنفيذي�ين أو أي
شخص ذي عالقة بأي منهم

ج .صافوال وهرفي:
األعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بين صافوال وشركة هرفي وشركاتها التابعة وأي طرف ذو عالقة بهما ،حيث بلغ حجم التعامل
( 37.66مليون ريال):
 31,39مليون ريال

عبارة عن عقود
ومعامالت تجارية
مستمرة ت�تم في سياق
األعمال العادية ووفق ًا
للشروط التجارية السائدة
ودون أي تعامالت
تفضيلية والتي من
بينها(التجديد ،آلية
السداد ،الصيانة ،الت�أمين...
إلخ)

 .13بيع منتجات زي�وت طعام صافوال األغذية بواسطة
شركة عافية العالمية (إحدى شركات صافوال
األغذية) إلى شركة هرفي للخدمات الغذائية.

 1.77مليون ريال.

 .14بيع منتجات السكر بواسطة الشركة المتحدة
للسكر (إحدى شركات صافوال األغذية) إلى
شركة هرفي للخدمات الغذائية.

 2.20مليون ريال

عبارة عن عقود
ومعامالت تجارية
مستمرة ت�تم في سياق
األعمال العادية ووفق ًا
للشروط التجارية السائدة
ودون أي تعامالت
تفضيلية والتي من بينها
(جودة المنتج ،وآلية
الدفع ،والتسعيرة،
التوصيل حسب االتفاق،
غرامات الت�أخير ..الخ)

 .15بيع منتجات الدهون المتخصصة بواسطة
الشركة الدولية للصناعات الغذائية (إحدى
شركات صافوال لألغذية) إلى شركة هرفي.

 2.30مليون ريال

إجمالي قيمة التعامل

 37.66مليون ريال

 .12إي�جار محالت تجارية ومشتريات تجزئة لمواد
غذائية بواسطة شركة بنده للتجزئة (إحدى
شركات مجموعة) من وإلى شركة هرفي
للخدمات الغذائية.

سنوية

سنوية

شركة هرفي للخدمات
الغذائية المملوكة بنسبة
 %49للمجموعة (ملكية
مباشرة وغير مباشرة)
والتي يتولى عضوية
مجلس إدارتها ( )4أعضاء
ممثلين للمجموعة وهم
(أ .عصام عبد القادر
المهيدب  -رئيس مجلس
إدارة هرفي ،والمهندس
معتز عزاوي) وهم أيض ًا
أعضاء في مجلس إدارة
صافوال باإلضافة إلى
عضوية المهندس/أنيس
أحمد مؤمنة الرئيس
التنفيذي لمجموعة
صافوال ،كما شغل عضوية
مجلس إدارة هرفي خالل
العام 2018م أ .عبد العزي�ز
خالد الغفيلي عضو مجلس
إدارة مجموعة صافوال
حتى تاري�خ 2018/04/30م
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تقري�ر الحوكمة واإلفصاحات ذات العالقة (ت�تمة)

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة (ت�تمة)
ك) المعامالت مع أطراف ذات عالقة التي تمت خالل العام 2018م والتي تم أخذ موافقة مسبقة من الجمعية العامة للمساهمين على بعضها خالل إجتماعها
بتاري�خ  27مايو 2018م ،كما سيتم المصادقة على باقي التعامالت خالل أقرب جمعية عامة للمساهمين بحسب القوانين واألنظمة في هذا الخصوص( :ت�تمة)
 )4األعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بين الشركة وشركة كنان الدولية للتطوي�ر العقاري:
م.

مبلغ التعامل أو العقد
لعام 2018م*

طبيعة التعامل أو العقد

شروط التعامل أو العقد

مدة العمل أو العقد

اسم العضو/كبار التنفيذي�ين أو أي
شخص ذي عالقة بأي منهم

صافوال وكنان:
األعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بين صافوال وشركة كنان الدولية للتطوي�ر العقاري وأي طرف ذو عالقة بهما ،حيث بلغ حجم التعامل
( )32.4مليون ريال.
 .16إي�جار محالت تجارية بواسطة شركة بنده للتجزئة
(إحدى شركات مجموعة صافوال) من شركة كنان
الدولية للتطوي�ر العقاري.

 32.4مليون ريال

إجمالي قيمة التعامل

 32.4مليون ريال

*

عبارة عن عقود
ومعامالت تجارية
مستمرة ت�تم في سياق
األعمال العادية ووفق ًا
للشروط التجارية السائدة
ودون أي تعامالت
تفضيلية والتي من بينها
(التجديد ،آلية السداد،
الصيانة ،الت�أمين ...إلخ)

سنوية

شركة كنان الدولية للتطوي�ر
العقاري والمملوكة بنسبة
 %29.99لمجموعة صافوال
والتي يتولى عضوية
مجلس إدارتها ثالث أعضاء
ممثلين لمجموعة صافوال
والذين هم أيض ًا أعضاء
بمجلس إدارة صافوال.
وهم :أ.محمد الفضل،
د .سامي باروم ،باإلضافة
إلى عضوية المهندس/
أنيس أحمد مؤمنة الرئيس
التنفيذي للمجموعة

ل) وصف ألي صفقة بين الشركة وأطراف أخرى ذات عالقة
إن المعامالت التالية تمت مع أطراف ذات عالقة والتي ت�تمثل في بيع وشراء منتجات أو إي�جار محالت في طور النشاط العادي لشركات تابعة للمجموعة أو ذات
صلة ببعض الشركات التابعة .يتم االتفاق على شروط هذه المعامالت بين هذه الجهات وفق ًا لألسس المتعارف عليها مع الغير ودون أي تفضيالت:
م.

الطرف ذو العالقة

نوع عالقته بالشركة

نوع الصفقة

مدتها

قيمتها

.1

بعض مساهمي الشركة المتحدة
للسكر

مساهمون في شركة تابعة

تجارية

خالل عام 2018م

 179.54مليون ريال

.2

بعض مساهمي شركة عافية
العالمية

مساهمون في شركة تابعة

تجارية

خالل عام 2018م

 59.94مليون ريال

 .3إنتاج

شركة زميلة

غير تجارية

خالل عام 2018م

 5.72مليون ريال

مساهم في شركة تابعة

غير تجارية

خالل عام 2018م

 43.90مليون ريال

شركة زميلة

تجارية

خالل عام 2018م

 20.80مليون ريال

.6

شركة خيرات الشرق للتجارة العامة
وصناعة األغذية (سابق ًاشركة
بونوس لألغذية المحدودة)-
صافوال لألغذية

شركة زميلة

غير تجارية

خالل عام 2018م

 1.66مليون ريال

.7

الشركة المتحدة للسكر ،مصر-
صافوال لألغذية

شركة زميلة

تجارية

خالل عام 2018م

 20.63مليون ريال

.4

 .5سي فود إنترناشیونال
ون المنطقة الحرة
صافوال لألغذية

م.

اإلقرار/الت�أكيد

.1

ال توجد أي تحفظات من مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية للمجموعة وفق ًا لتقري�ره عن العام 2018م .هذا ويلتزم مجلس اإلدارة بتزويد هيئة
السوق المالية بأي معلومات إضافية تطلبها في أي وقت في حالة إبداء المراجع ألي تحفظات حول القوائم المالية السنوية.

.2

ال يوجد أي اختالف عن معاي�ير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانوني�ين.

ِ
يوص مجلس اإلدارة خالل العام 2018م بتغي�ير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها ،حيث تم تعي�ين مكتب ( )KPMGلمراجعة حسابات
 .3لم
الشركة للعام 2018م ولم يتم استبداله خالل العام.
.4

لم يقم المراجع الخارجي للمجموعة خالل العام 2018م بتقديم أي خدمات ذات طبيعة استشارية للشركة ولم يتلق أي أتعاب في هذا الخصوص.

 .5لم يحدث أن تسلمت الشركة من المحاسب القانوني للشركة طلب ًا بانعقاد الجمعية العامة خالل السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها.
.6

لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتها ،كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.

.7

لم يتم تنفيذ أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

.8

تؤكد الشركة بأنها لم تضع أي إجراء أو قيد قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت.

 .9تؤكد الشركة أنه لم يحدث أن تسلمت من مساهمين يملكون  %5من رأس المال أو أكثر طلب ًا بانعقاد الجمعية العامة أو إضافة بند إلى جدول أعمالها أو
أكثر عند إعداده خالل العام ولم يتم انعقادها.
 .10تؤكد الشركة بأنها ال تطبق برامج منح العاملين ألسهم ًا أو نصيب ًا من األرباح التي تحققها وبرامج التقاعد ،وال يوجد صندوق مستقل لإلنفاق على تلك
البرامج ،وسيتم اإلفصاح عن ذلك متى ما تم تبنيها من قبل الشركة بعد أخذ الموافقات الالزمة من الجهات النظامية.
 .11لم يتلق رئيس مجلس اإلدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من األعضاء أو أكثر خالل السنة المالية المنتهية 2018م.

إن العقود والمعامالت التجارية التي ت�تم بين مجموعة صافوال وشركاتها الفرعية ويكون ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة فيها (مباشرة أو غير مباشرة) يتم أخذ موافقة من الجمعية عليها خالل
االجتماع السنوي للجمعية.

شركة المراكز العرب�ية الحكير

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة (ت�تمة)
م) اإلقرارات وما ُطبق من أحكام الئحة الحوكمة وما لم ُيطبق وإجراءات فاعلية الحوكمة للعام 2018م
م )1-إقرارات مجلس اإلدارة وفق ًا لالئحة الحوكمةللعام 2018م:
وحيث إن هناك بعض المتطلبات النظامية تقتضي عمل إقرارات لبعض الحاالت أو المواضيع التي ال تنطبق على الشركة أو غير موجودة لديها ،عليه يقر
المجلس بما يلي:

 .12لم يقم مجلس اإلدارة بإبراء أي من مديني الشركة من التزاماتهم خالل العام 2018م.
 .13ال توجد أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكت�تاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركات التابعة عدا ما تم ذكره في
هذا التقري�ر في الفقرة (و )3-بخصوص ملكية بعضهم في شركة هرفي للخدمات الغذائية.
 .14ال توجد أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكت�تاب تعود لكبار التنفيذي�ين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركات التابعة.
ملحوظة :علم ًا بأن الشركة قد أفصحت عن مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ين وأقربائهم في هذا التقري�ر.
 .15ال توجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة ألي غرض من األغراض وبالتالي ال توجد تفاصيل عن استخداماتها.
 .16ال توجد أدوات دين صادرة للشركات التابعة لمجموعة صافوال عدا ما تم تفصيله في هذا التقري�ر في البند (.)4-2
 .17ال توجد فئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحوي�ل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكت�تاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خال
السنة المالية.
 .18ال توجد أي حقوق تحوي�ل أو اكت�تاب بموجب أدوات دين قابلة للتحوي�ل أو أوراق مالية تعاقدية ،أو مذكرات حق اكت�تاب ،أو حقوق مشابهة أصدرتها أو
منحتها الشركة.
سواء كانت أوراق مالية مدرجة
 .19ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد ،وقيمة األوراق المالية المتبقية،
ً
اشترتها الشركة ،أو اشترتها شركاتها التابعة.
 .20ال توجد أي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذي�ين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة
بتلك الحقوق ،وأي تغي�ير في تلك الحقوق خال السنة المالية األخيرة.
 .21بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذي�ين عن أي مكافآت:
أ) أحد أعضاء مجلس اإلدارة( :توجد)
"إن سعادة األستاذ سليمان عبد القادر المهيدب  -رئيس مجلس إدارة صافوال قد تنازل عن المكافأة السنوية وبدل حضور الجلسات وبدل الحضور اإلضافي
ومصاريف المواصالت للعام المالي 2018م وتبرع بها لدعم صندوق ت�كافل موظفي صافوال والبالغة ( )257.175ريال".
ب) أحد كبار التنفيذي�ين( .ال توجد)
 .22ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.
 .23يقر مجلس اإلدارة بما يلي:
أ) أن سجالت الحسابات �أعدت بالشكل الصحيح.
ب) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة و ُنفذ بفاعلية.
ج) أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة (مجموعة صافوال) على مواصلة نشاطها..
 .24ال توجد توصيات للجنة المراجعة تعارضت مع قرارات مجلس اإلدارة ،ولم يرفض المجلس األخذ بأي توصيات بشأن تعي�ين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد
أتعابه وتقي�يم أدائه أو تعي�ين المراجع الداخلي خالل العام.
 .25تؤكد الشركة بأنها قد قامت خالل شهر يناير 2013م بإصدار صكوك لعدد من المست�ثمري�ن بمقدار  1,5مليار ريال كإصدار أول من إجمالي قيمة صكوك
مساوية لرأسمال الشركة وبمبلغ ال يتجاوز  5مليار ريال ،سيتم طرحها على مراحل ،حيث سبق أن وافقت الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها
المنعقد بتاري�خ 2012/12/5م.
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التقري�ر االستراتيجي
تقري�ر مجلس اإلدارة
القوائم المالية

تقري�ر الحوكمة واإلفصاحات ذات العالقة (ت�تمة)

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة (ت�تمة)
م) اإلقرارات وما ُطبق من أحكام الئحة الحوكمة وما لم ُيطبق وإجراءات فاعلية الحوكمة للعام 2018م (ت�تمة)
م )2-إجراءات اإلشراف العام على نظام الحوكمة ومراقبة مدى فاعليته وتعديله:
•يوجد لدى صافوال دليل وقواعد للحوكمة تم تطوي�ره وإقراراه ألول مرة عام 2004م ،ويتم تطوي�ره بشكل مستمر وبما ينسجم مع الئحة الحوكمة الصادرة
من هيئة السوق المالية السعودية وأفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة والشفافية ،وقامت الشركة خالل العام 2017م وعام 2018م  -بعد
صدور الئحة الحوكمة في فبراير 2017م وتعديلها خالل العام 2018م  -بمراجعة وتحديث قواعدها ولوائحها وسياساتها الخاصة بالحوكمة وتم إعتمادها من
قبل األجهزة اإلدارية المختصة بالشركة سواء مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة للمساهمين (حيثما ينطبق).
ال عن وجود إدارة مختصة للحوكمة وااللتزام وفري�ق داخلي مؤهل على
•كما يتم متابعة متطلبات الحوكمة من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،فض ً
مستوى صافوال لمتابعة وضمان فاعلية تطبيق نظام الحوكمة بالشركة والقرارات التي يصدرها المجلس بهذا الخصوص ورفع تقاري�ر دورية للمجلس حول
مستوى توافق صافوال مع متطلبات الحوكمة ،باإلضافة إلى اإلشراف العام من قبل مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة على تطوي�ر وتطبيق
نظام الحوكمة بشكل عام.
•تستعين صافوال  -من فترة إلى أخرى  -ببيوتات خبرة متخصصة في مجال الحوكمة بهدف تحقيق أفضل الممارسات في مجال الحوكمة إقليمي ًا ودولي ًا.
المقيمين المحلي�ين واإلقليمي�ين والدولي�ين لمعرفة مواطن القوة والضعف والعمل على وضع خطط لتحسينها.
•كما تقوم صافوال بعرض تجاربها على
ّ
•قامت صافوال باإلفصاح عن كافة قواعد وسياسات ولوائح الحوكمة في موقعها اإللكتروني (.)www.savola.com
يطبق وأسباب ذلك:
م )3-ما ُطبق من أحكام الئحة الحوكمة وما لم
َ
تطبق الشركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ،باست�ثناء األحكام الواردة أدناه:
م.

رقم المادة/
الفقرة

رقم المادة/الفقرة

أسباب عدم التطبيق

.1

المادة ()20
الفقرة ()10

عوارض اإلستقالل:
أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات
متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.

إن عضو مجلس اإلدارة األستاذ/محمد عبد القادر الفضل قد أمضى أكثر من تسع
سنوات في عضوية المجلس وقد تم انتخابه من قبل جمعية المساهمين للدورة
التي بدأت أعمالها بتاري�خ 2016/٧/١م (أي قبل صدور الئحة الحوكمة المعدلة في
ال عن أنه من الكفاءات المتميزة وله خبرة واسعة وغنية والتي
فبراير 2017م) فض ً
تمتد ألكثر من  30عام ًا في مجال إدارة الشركات ،كما أن وجوده ضمن عضوية
المجلس يحقق التنوع المطلوب في مجلس اإلدارة.

.2

المادة ()32
الفقرة (ب)

اجتماعات مجلس اإلدارة:
يعقد مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات في السنة على
األقل ،بما ال يقل عن اجتماع واحد كل ثالثة أشهر

عقد مجلس اإلدارة ( )6اجتماعات خالل السنة ،إال هناك فترة من يوم  9مايو وحتى
 6سبتمبر 2018لم يعقد المجلس اجتماع له ،وهي تزيد على ثالثة أشهر ،حيث لم
يتم جدولة اجتماع للمجلس خالل تلك الفترة نظر ًا لتزامنها مع فترة اإلجازات
السنوية واألعياد وعدم تواجد غالبية أعضاء المجلس ،حيث تمت الموافقة على
بناء على توصية لجنة المراجعة في
النتائج المالية للربع الثاني 2018م بالتمري�ر
ً
إجتماعها بتاري�خ 2018/8/5م.

تشكيل لجنة إدارة المخاطر:
تش َّكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى
(لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها
ويشترط أن
من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذي�ينُ .
يتوافر في أعضائها مستوى مالئم من المعرفة
بإدارة المخاطر والشؤون المالية.

تم ت�أجيل تشكيل لجنة إلدارة المخاطر من قبل مجلس اإلدارة إلى حين است�كمال
البنية التحتية إلدارة المخاطر والمتمثلة في ت�أسيس وحدة إلدارة المخاطر،
وضمن جهود المجموعة في مجال إدارة المخاطر المؤسسية .تم خالل العام
2018م تعي�ين ضابط إلدارة المخاطر لت�أسيس أعمال وأنشطة اإلدارة ،وتم إعتماد
سياسة المخاطر من قبل مجلس اإلدارة وي�جري متابعة إدارة المخاطر من قبل
المجلس واإلدارة التنفيذية ،علم ًا بأنه مازال يتم االستعانة بجهة خارجية متخصصة
في مجال إدارة المخاطر ،هذا وسيقوم المجلس بت�كوي�ن هذه اللجنة متى ما
اكتملت البنية التحتية لوحدة إدارة المخاطر وجهازها اإلداري ومتى ما رأى
المجلس ذلك ضروري ًا.

اختصاصات لجنة إدارة المخاطر.

ال ينطبق لعدم تشكيل لجنة إلدارة المخاطر لألسباب المذكورة في الفقرة
( )3أعاله.

اجتماعات لجنة إدارة المخاطر.
تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (ستة
أشهر) على األقل ،وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

لم يتم تشكيل لجنة إدارة المخاطر لألسباب المذكورة في الفقرة ( )3أعاله.

 .3المادة ()70

.4

المادة ()71

 .5المادة ()72

.6
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الفقرة ( )2من تحفيز العاملين:
أن تضع الشركة "برامج منح العاملين أسهم ًا في
المادة ()85
الشركة أو نصيب ًا من األرباح التي تحققها وبرامج
التقاعد ،وت�أسيس صندوق مستقل لإلنفاق على
تلك البرامج".
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تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة (ت�تمة)
م) اإلقرارات وما ُطبق من أحكام الئحة الحوكمة وما لم ُيطبق وإجراءات فاعلية الحوكمة للعام 2018م (ت�تمة)
م.

رقم المادة/
الفقرة

.7

المادة ()87

المسؤولية االجتماعية:
بناء على اقتراح من
العادية
تضع الجمعية العامة
ً
مجلس اإلدارة  -سياسة ت�كفل إقامة التوازن بين
أهدافها واألهداف التي يصبو المجتمع إلى
تحقيقها؛ بغرض تطوي�ر األوضاع االجتماعية
واالقتصادية للمجتمع

.8

المادة ()95

تشكيل لجنة حوكمة الشركات:
في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة
الشركات ،فعليه أن يفوض إليها االختصاصات المقررة
بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه الالئحة،
وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن
تطبيقات الحوكمة ،وتزويد مجلس اإلدارة ،سنوي ًا على
األقل ،بالتقاري�ر والتوصيات التي ت�توصل إليها.

رقم المادة/الفقرة

أسباب عدم التطبيق

ت�تبنى صافوال سياسة واستراتيجية واضحة في مجال المسئولية االجتماعية
معتمدة من قبل مجلس اإلدارة وتحرص دوما على تطبيقها وذلك منذ سنوات،
كما يتم اإلفصاح عن جهود الشركة في مجال المسئولية االجتماعية ضمن التقري�ر
السنوي لمجلس اإلدارة وعلى موقع الشركة اإللكتروني..
ال عن ذلك توجد لجنة منبثقة من مجلس اإلدارة لمتابعة أعمال المسئولية
فض ً
االجتماعية بجانب وجود إدارة وفري�ق عمل خاص لالشراف وتنفيذ هذه البرامج
والمبادرات ،هذا وسيقوم المجلس بعرض هذا األمر على الجمعية متى ما رأى
ذلك ضروري ًا.
يتم متابعة متطلبات الحوكمة من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،حيث
توجد إدارة للحوكمة وااللتزام وفري�ق داخلي على مستوى صافوال لمتابعة
وضمان فاعلية تطبيق نظام الحوكمة بالشركة والقرارات التي يصدرها المجلس
بهذا الخصوص ورفع تقاري�ر دورية للمجلس حول مستوى توافق صافوال مع
متطلبات الحوكمة .باإلضافة لإلشراف العام من قبل مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيذي للمجموعة على تطوي�ر وتطبيق نظام الحوكمة بشكل عام ،هذا
وسيقوم المجلس بت�كوي�ن هذه اللجنة متى ما رأى ذلك ضروري ًا.

تم تعديل النظام األساس ليسمح للشركة بالقيام ببرنامج منح العاملين ألسهمها،
كما ال تزال لجنة المكافآت والترشيحات تقوم بدراسة برنامج الحوافز طوي�ل األجل
(أسهم الخزينة/أسهم الموظفين“ )”LTIPمع جهة متخصصة ،وستقوم المجموعة
بأخذ الموافقات الالزمة حسب النظام متى ما تم إكتمال البرنامج.
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تقري�ر لجنة المراجعة

تقري�ر لجنة المراجعة في مجموعة صافوال للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018ت�تمة)

تقري�ر لجنة المراجعة في مجموعة صافوال للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
المقدمة
تشكلت لجنة المراجعة لمجموعة صافوال وتم اعتماد الئحة عملها بقرار صدر من الجمعية العامة للمساهمين حسب متطلبات المادتين رقم ( )101ورقم ( )104من
نظام الشركات ،حيث تنص المادة ( )104على أنه" :يجب على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقاري�ر والملحوظات التي يقدمها مراجع
الحسابات ،وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت ،وعليها كذلك إعداد تقري�ر عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من
أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها ،وعلى مجلس اإلدارة أن يودع نسخ ًا كافية من هذا التقري�ر في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة
بواحد وعشري�ن يوم ًا على األقل ،لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه ،ويتلى التقري�ر أثناء انعقاد الجمعية".

 .5د .عمرو خالد كردي

مدير تنفيذي للمراجعة
بجامعة الملك فهد
للبترول والمعادن.

المدير المالي
لشركة أميانتيت
العرب�ية السعودية.

يسرنا أن نشارككم تقري�ر لجنة المراجعة لمجموعة صافوال للعام 2018م والذي أعد في ضوء متطلبات نظام الشركات وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية
والئحة عمل اللجنة ،كما يسعدنا اإلجابة على استفسارات�كم بهذا الخصوص بعد تالوة ملخص التقري�ر خالل الجمعية.
 -1عضوية اللجنة
تم تعي�ين لجنة المراجعة لمجموعة صافوال في اجتماع الجمعية العامة العادية رقم ( )38والتي ُعقدت بتاري�خ  26يوليو 2016م والتي بدأت اعتبارا من  1يوليو
2016م وتنتهي في  30يونيو 2019م واعتماد الئحة عملها المتضمنة مهامها ،ومسئولياتها ،وقواعد وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ،وخالل العام 2017م
تم تعديل الئحة عمل اللجنة للتوافق مع الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في فبراير 2017م وتم اعتماد هذه التعديالت من قبل
الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد بتاري�خ  2نوفمبر 2017م.
بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات بتعي�ين الدكتور/عمرو خالد كردي عضو ًا في لجنة المراجعة بمجموعة
كما قام مجلس إدارة مجموعة صافوال
ً
صافوال (عضو مستقل من خارج المجلس) ،وذلك اعتبار ًا من تاري�خ  11فبراير 2018م وحتى نهاية الدورة الحالية للجنة المراجعة والتي تنتهي في  30يونيو 2019م
وذلك بعد استقالة األستاذ/خالد محمد الصليع من عضوية لجنة المراجعة في  29أكتوبر 2017م ،لتعي�ينه عضو ًا في مجلس هيئة السوق المالية .وقد تمت
المصادقة على تعي�ين د .كردي في اجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقد بتاري�خ  27مايو 2018م.
بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات بتعي�ين األستاذ/محمد إبراهيم العيسى عضو ًا في لجنة
باإلضافة إلى ذلك ،قام مجلس إدارة مجموعة صافوال
ً
المراجعة بمجموعة صافوال (عضو مستقل) ،وذلك اعتبار ًا من تاري�خ  6سبتمبر 2018م وذلك بعد استقالة األستاذ/عبدالعزي�ز إبراهيم العيسى من عضوية لجنة
المراجعة في  6سبتمبر 2018م ،لتعي�ينه في وظيفة حكومية .علم ًا بأن تعي�ين األستاذ/محمد إبراهيم العيسى ال ُيعد نهائي ًا وسيتم عرضه على أول اجتماع قادم
للجمعية العامة لمساهمي مجموعة صافوال للمصادقة عليه حسب النظام.
 -2االجتماعات
بناء على دعوة من رئيسها ،وتجتمع لجنة المراجعة  4مرات على األقل في السنة وقد تزيد متى ما دعت الحاجة
إجتماعتها
اللجنة
تعقد
عملها
الئحة
في ضوء
ً
ال عن غيرهم من األعضاء ،وقد عقدت لجنة
لذلك ،وتعقد اجتماعات اللجنة عند اكتمال النصاب القانوني وذلك بحضور أغلبية أعضائها سواء أصالة أو توكي ً
المراجعة  6اجتماعات خالل العام 2018م وباكتمال النصاب القانوني المحدد لذلك.
 -3الهيكل التشغيلي للمجموعة
إن الهيكل التنظيمي "النموذج التشغيلي" الذي ت�تبناه صافوال كشركة قابضة است�ثمارية استراتيجية يظهر استقالل النواحي التشغيلية للشركات
الفرعية بصافوال .وفي المقابل ،فإن جميع التعامالت التي ت�تم بين لجان المراجعة للمجموعة من جهة وشركاتها التابعة من جهة أخرى ،ت�كون محكومة بتمثيل
مندوبين للمجموعة في عضوية لجان المراجعة بالشركات التابعة.

م.

اإلسم

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

.1
.2

أ .عبد العزي�ز خالد الغفيلي

الخبرات

تم ذكر وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم ضمن أعضاء مجلس اإلدارة في تقري�ر
مجلس اإلدارة

 .3أ .محمد إبراهيم العيسى
.4

102

د .عبد الرؤوف سليمان باناجة

التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال 2018

يتولى حالي ًا العديد من
العضويات في مجالس
إدارات شركات ولجان
منها عضوية لجنة
المراجعة في شركة
بنده للتجزئة ،وعدد
من الشركات
المساهمة األخرى.

شغل سابق ًا منصب
مستشار نائب محافظ
مؤسسة النقد العربي
السعودي (ساما)
ومستشار اقتصادي في
وزارة المالية.

دكتوراة في االقتصاد ،جامعة
كاليفورنيا ،سانتا باربارا1981 ،
(الواليات المتحدة األمريكية).

-

أ .عبدالعزي�ز إبراهيم العيسى

تم ذكر وظائفه الحالية والسابقة ومؤهالته وخبراته ضمن أعضاء مجلس اإلدارة في تقري�ر مجلس اإلدارة

 -5سجل حضور اجتماعات اللجنة:
فيما يلي بيان بحضور أعضاء لجنة المراجعة الجتماعات اللجنة المنعقدة خالل العام 2018م.
تسلسل االجتماعات خالل العام 2018م وتواريخها
م.

اسم العضو

 7فبراير

 15مارس

 9مايو

 28يونيو

 5أغسطس

 6نوفمبر

عدد
مرات الحضور

.1

أ .فهد عبد اهلل القاسم (رئيس اللجنة)
(عضو مجلس إدارة مستقل)

√

√

√

√

√

√

 6من 6

.2

أ .عبد العزي�ز خالد الغفيلي
(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

√

√

√

√

√

√

 6من 6

√

 1من 1

√

√

√

√

√

√

 6من 6

ال ينطبق

√

√

√

√

√

 5من 5

√

√

√

√

 4من 4

√

√

×

ال ينطبق

 4من 5

 .3أ .محمد إبراهيم العيسى *
(عضو مجلس إدارة مستقل)
.4

د .عبد الرؤوف سليمان باناجة
(عضو خارجي  -مستقل)

 .5د .عمرو خالد كردي **
(عضو خارجي  -مستقل)

ال ينطبق

ال ينطبق

أ .علي عاصم بركات
(أمين سر اللجنة) تم تعينه في  9مايو 2018م

عضو مستقيل خالل العام:

أعضاء لجنة المراجعة:
أ .فهد عبد اهلل القاسم

عضو مستقيل خالل العام:

-

 -4ملخص السيرة الذاتية ألعضاء اللجنة
أعضاء اللجنة من أعضاء مجلس إدارة صافوال سبق ذكر مؤهالتهم ضمن مؤهالت أعضاء المجلس سابق ًا في تقري�ر مجلس اإلدارة:
بقية األعضاء من غير أعضاء مجلس اإلدارة وهم:

خبرة واسعة في
بكالوري�وس في المحاسبة
عدد من المجاالت
من جامعة الملك فهد
للبترول والمعادن عام 2001م ،من بينها مجاالت
المحاسبة والمراجعة،
ودرجة الماجستير في
واإلدارة المالية،
المحاسبة من جامعة أري�زونا
وحوكمة الشركات،
بالواليات المتحدة األمريكية
عام 2004م ،ودرجة الدكتوراه وإدارة المخاطر.
في المحاسبة من جامعة
باإلضافة إلى كونه
شمال ت�كساس بالواليات
المتحدة األمريكية عام 2010م ،عضو ًا في لجنة
كما حصل على شهادة الزمالة المراجعة في عدد من
الشركات المساهمة.
للمحاسبة اإلدارية .باإلضافة
إلى ذلك ،يشغل منصب عضو
مجلس إدارة في معهد
المحاسبين اإلداري�ين األمريكي.

تقلد عدد من المناصب
في عدد من البنوك
المحلية واإلقليمية.

-

أ .عبدالعزي�ز إبراهيم العيسى *
(عضو مجلس إدارة مستقل)

√

√

مالحظة:
* تم تعي�ين سعادة األستاذ/محمد إبراهيم العيسى عضو ًا باللجنة اعتبار ًا من  6سبتمبر 2018م وحتى نهاية الدورة الحالية للجنة المراجعة والتي تنتهي في  30يونيو 2019م في المكان الذي
شغر بعد استقالة سعادة األستاذ/عبدالعزي�ز إبراهيم العيسى من عضوية اللجنة اعتبار ًا من  6سبتمبر 2018م وذلك لتعينه في وظيفة حكومية.
** تم تعي�ين سعادة الدكتور/عمرو خالد كردي عضو ًا باللجنة (عضو خارجي  -مستقل) اعتبار ًا من  11فبراير 2018م وحتى نهاية الدورة الحالية للجنة المراجعة والتي تنتهي في  30يونيو 2019م في
المكان الذي شغر بعد أستقالة األستاذ/خالد محمد الصليع من عضوية لجنة المراجعة في  29أكتوبر 2017م ،وذلك بعد تعي�ينه عضو ًا في مجلس هيئة السوق المالية.
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تقري�ر مجلس اإلدارة

التقري�ر االستراتيجي
تقري�ر مجلس اإلدارة
القوائم المالية

تقري�ر لجنة المراجعة (ت�تمة)
تقري�ر لجنة المراجعة في مجموعة صافوال للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018ت�تمة)

تقري�ر لجنة المراجعة في مجموعة صافوال للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018ت�تمة)
 -6مكافآت أعضاء لجنة المراجعة للعام 2018م (ريال سعودي):

م.

اسم العضو

المنصب

المكافآت الثابتة
(عدا بدل حضور
الجلسات)

بدل حضور الجلسات

المجموع

بدل المصروفات

.1

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

رئيس اللجنة

150,000

30,000

180,000

7,305

.2

أ .عبد العزي�ز خالد الغفيلي
(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

عضو ًا

150,000

30,000

180,000

7,305

 .3أ .محمد إبراهيم العيسى
(عضو مجلس إدارة مستقل)

عضو ًا

47,917

5,000

52,917

-

 5.د .عبد الرؤوف سليمان باناجة
(عضو خارجي  -مستقل)

عضو ًا

150,000

30,000

180,000

-

عضو ًا

133,334

25,000

158,334

15,203

6.

د .عمرو خالد كردي
(عضو خارجي  -مستقل)

عضو مستقيل خالل العام:
-

أ .عبد العزي�ز إبراهيم العيسى
(عضو مجلس إدارة مستقل)

المجموع

عضو ًا

102,083

20,000

122,083

4,870

733,334

140,000

873,334

34,683

 -7ملخص ألهم مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة خالل العام 2018م
أ -التقاري�ر المالية
•النظر في النتائج والقوائم المالية الموحدة األولية الفصلية والسنوية والتوصية لمجلس إدارة مجموعة صافوال بالموافقة عليها مع التركيز بصفة خاصة
على مدى نزاهة االفصاحات في القوائم المالية ،التغي�يرات في السياسات المحاسبية ،األحداث الهامة وغير المتوقعة ،التحقق من التقديرات المحاسبية
في المسائل الجوهرية باإلضافة إلى مدى االلتزام بالمعاي�ير المحاسبية والمتطلبات القانونية األخرى.

 -8آلية ونتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بجموعة صافوال:
تقوم اإلدارة التنفيذية للمجموعة وشركاتها التابعة بتوقيع إقرارات سنوية تهدف إلى الت�أكيد على مسؤولية اإلدارة التنفيذية في توفير إجراءات رقابة
داخلية تضمن بشكل معقول فاعلية وكفاءة العمليات وإجراءات الرقابة المطبقة ،بما في ذلك مدى مصداقية التقاري�ر المالية ونزاهتها ،ومدى االلتزام
والمدعومة بنتائج االستبيان الذي تمت
باألنظمة والقوانين والسياسات المعمول بها .إن الت�أكيد المعقول الذي توفره إقرارات الرقابة الداخلية الموقعة
ً
وفقا لإلطار المت�كامل للرقابة الداخلية الذي نشرته لجنة المنظمات
اإلجابة عليه من قبل جميع رؤساء األقسام في المجموعة وشركاتها التابعة والمصمم
ً
الراعية للجنة تريدواي (كوسو) ،وقد تم تسليم هذه اإلقرارات عن العام 2018م وإيداعها لدى الشؤون القانونية بالمجموعة.
تقوم إدارة المراجعة الداخلية للمجموعة وشركاتها التابعة بتنفيذ خطة المراجعة السنوية والمعتمدة من قبل لجنة المراجعة للمجموعة وشركاتها التابعة
لتقي�يم وضع الرقابة الداخلية المطبقة مع التركيز على تقي�يم البيئة الرقابية ،الهكيل التنظيمي ،المخاطر ،السياسات واإلجراءات ،فصل المهام ،ونظم
المعلومات ،وذلك من خالل أخذ عينات عشوائية لألنشطة المخطط مراجعتها بهدف فحصها للت�أكد من مدى فاعلية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية المصممة
والمطبقة .إن جميع توصيات الرقابة الداخلية الناتجة عن تنفيذ خطط المراجعة السنوية قد تمت مشاركتها مع اإلدارات المعنية ومتابعتها من قبل إدارات
المراجعة الداخلية بمجموعة صافوال وشركاتها التابعة بهدف دعم الحفاظ على إجراءات رقابة داخلية فعالة.
وكذلك يقوم المراجع الخارجي للمجموعة بتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية خالية من األخطاء
الجوهرية وفقا للمعاي�ير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العرب�ية السعودية ،والتي نتج عنها تقديم رأي غير متحفظ على البيانات المالية المجمعة
للمجموعة كما في  31ديسمبر 2018م.
إن لجنة المراجعة بمجموعة صافوال تعتقد بأن ماذكر أعاله وفر ضمانا معقوال بشأن فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية.
كما ننوه أنه ال يمكن الت�أكيد بشكل مطلق على شمولية عمليات الفحص والتقي�يم التي ت�تم إلجراءات الرقابة الداخلية وذلك ألن عملية المراجعة في جوهرها
ال عن انتشار عمليات صافوال وتوسعها الجغرافي محلي ًا وإقليمي ًا.
تستند إلى أخذ عينات عشوائية كما هو مشار إليه أعاله ،فض ً
ولذلك فإن جهود التحسين والتطوي�ر مستمرة من قبل اللجنة وفري�ق إدارة المراجعة الداخلية بصافوال والشركات التابعة لضمان فاعلية وكفاءة أكثر في آلية
متابعة عمليات وإجراءات الرقابة الداخلية.
تم إعداد هذه التقري�ر من قبل لجنة المراجعة خالل العام 2018م في ضوء المتطلبات النظامية والئحة عمل اللجنة ليقدم إلى الجمعية العام للمساهمين التي
سيدعو لها مجلس اإلدارة وستنعقد خالل النصف األول من العام 2019م (حسب المواعيد التي توافق عليها الجهات النظامية) ،وت�تشرف اللجنة بالرد على كافة
استفسارات المساهمين  -على ما ورد بهذا التقري�ر  -خالل اجتماع الجمعية العامة للمساهمين ،واهلل ولي التوفيق والسداد.

ب -المراجعة الداخلية
•اإلشراف على أعمال ،ونطاق ،وأدوات ،ومنهجية ،ومخرجات ،وخطة إدارة المراجعة الداخلية للمجموعة والموافقة عليها وكذلك الت�أكد عما إذا كانت لديها
السلطة والموارد الالزمة للقيام بعملها مع الحفاظ على استقالليتها.
•مراجعة ودراسة تقاري�ر المراجعة الداخلية لمجموعة صافوال ،ومتابعة ومراقبة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها.
ج -المراجعة الخارجية
•مراجعة عملية تعي�ين مراجع الحسابات الخارجي للعام 2018م ،والتي تضمنت إرسال ثالث دعوات لمراجعي حسابات خارجي�ين مرخص لهم بمراجعة حسابات
الشركات المتداولة وضمان استقالليتهم تماشي ًا مع نظام وزارة التجارة واالست�ثمار ،وكذلك دراسة تحليل العروض المقدمة ،والتي نتج عنها التوصية
لمجلس اإلدارة بتعي�ين مكتب كي بي إم جي الفوزان وشركاه كمراجع خارجي لحسابات مجموعة صافوال للعام المالي 2018م بأتعاب قدرها ( )725ألف ريال
لمراجعة حسابات الشركة المجمعة الربع سنوية والحسابات الختامية وقد تمت الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العادية المنعقد بتاري�خ  27مايو 2018م.
•مراجعة خطة ،ونطاق العمل ،ونتائج عمليات مراجعة الحسابات المالية ،والتقاري�ر ذات الصلة لمراجع الحسابات الخارجي جنبا إلى جنب مع خطاب اإلدارة
والردود والتعليقات على نتائج المراجعة.
•الت�أكد من أن أعضاء اإلدارة التنفيذية للمجموعة قدموا المساعدة المناسبة لمراجعي الحسابات الخارجي�ين وأنه لم تواجههم أي صعوبات في سياق عمل
المراجعة ،بما في ذلك أي قيود على نطاق المراجعة أو الوصول إلى المعلومات المطلوبة.
د -المعامالت مع األطراف ذات العالقة
استعرضت اللجنة نتائج عملية الت�أكيد المحدود التي تمت من قبل مراجع الحسابات الخارجي للمعامالت مع األطراف ذات العالقة بمجموعة صافوال لسنة 2018م
المضمونة في تقري�ر المعامالت مع األطراف ذات العالقة والمعد من قبل رئيس مجلس اإلدارة مبين ًا جميع التعامالت مع أطراف ذات عالقة التي نفذتها
بناء على نتائج التقري�ر لمجلس إدارة المجموعة إن وجدت.
الشركة خالل السنة مع تقديم التوصيات الالزمة
ً
هـ -خط صافوال للنزاهة
اإلشراف على أداة تقديم البالغات (خط النزاهة) والتي تسجل وتحفظ كافة البالغات المقدمة من قبل أصحاب المصالح بما في ذلك فري�ق اإلدارة التنفيذية
وكبار المديري�ن والموظفين (الدائمين والمؤقتين وبدوام جزئي) والمساهمين والمدرب�ين والعمالء واألفراد وموظفي الوكاالت والمستشاري�ن ،وموردين
وبائعين والمجتمع ككل .حيث يتم التواصل مع اإلدارة بخصوص هذه البالغات واتخاذ اإلجراءات الدورية المناسبة لمتابعتها.
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تقري�ر مجلس اإلدارة
القوائم المالية

03
القوائم

في هذا القسم
تقري�ر مراجع الحسابات المستقل على القوائم
المالية الموحدة
قائمة المركز المالي الموحدة
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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القوائم المالية

التقري�ر االستراتيجي
تقري�ر مجلس اإلدارة
القوائم المالية

تقري�ر مراجع الحسابات المستقل
للسادة مساهمي شركة مجموعة صافوال
الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة شركة مجموعة صافوال ("الشركة") والشركات التابعة لها ("المجموعة") ،والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما
في  31ديسمبر 2018م ،والقوائم الموحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ،التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك
التاري�خ ،واإليضاحات ،المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى.
وفي رأينا ،فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل ،من جميع الجوانب الجوهرية ،المركز المالي الموحد للمجموعة كما في  31ديسمبر 2018م وأداءها
المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاري�خ وفق ًا للمعاي�ير الدولية للتقري�ر المالي المعتمدة في المملكة العرب�ية
السعودية ،والمعاي�ير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانوني�ين.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفق ًا للمعاي�ير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العرب�ية السعودية .ومسؤوليتنا بموجب تلك المعاي�ير تم توضيحها في قسم
"مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" في تقري�رنا .ونحن مستقلون عن المجموعة وفق ًا لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في
المملكة العرب�ية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ،كما وفينا أيض ًا بمتطلبات سلوك وآداب المهنة األخرى وفق ًا لتلك القواعد.
ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس ًا لرأينا في المراجعة.

تقي�يم الشركات المست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
انظر اإليضاح (3أ)( )3للسياسة المحاسبية المتعلقة بالشركات المست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية واإليضاح  9لإلفصاحات ذات الصلة:
أمر رئيسي للمراجعة

كيفية معالجة األمر الرئيسي في مراجعتنا

كما في  31ديسمبر 2018م ،بلغت القيمة الدفترية للشركات المست�ثمر فيها
بطريقة حقوق الملكية  8,301مليون ريال سعودي (2017م 7,964 :مليون
ريال سعودي).

قمنا بتنفيذ إجراءات المراجعة التالية فيما يتعلق بتقي�يم الشركات المست�ثمر
فيها بطريقة حقوق الملكية:
•تقي�يم مدى مالءمة السياسات المحاسبية للمجموعة لقياس االست�ثمارات
المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية بما يتماشى مع متطلبات
المعاي�ير الدولية للتقري�ر المالي؛
•تقي�يم التصميم والتنفيذ ،واختبار مدى فعالية الضوابط الرقابية
للمجموعة فيما يتعلق باالعتراف والقياس الالحق لالست�ثمارات المحاسب
عنها بطريقة حقوق الملكية بما في ذلك عملية تقي�يم الهبوط
في القيمة؛
•التحقق من مكونات االست�ثمارات المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية
من البيانات األساسية والوثائق الداعمة؛
•تقي�يم العملية التي من خاللها طورت المجموعة توقعات التدفق
النقدي للشركات المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية (عندما توجد
هناك مؤشرات على الهبوط في القيمة)؛
•مشاركة خبيرنا المتخصص في التقي�يمات الداخلية في تقي�يم االفتراضات
األساسية المستخدمة في حساب القيمة المستخدمة .عالوة على ذلك،
قمنا بتقي�يم مدى معقولية افتراضات اإلدارة الرئيسية فيما يتعلق
بالتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة والنمو ومعدالت الخصم وقمنا
بإجراء تحليل حساسية لهذه االفتراضات الرئيسية؛
•اختبار دقة واكتمال المعلومات المستخدمة كأساس لتقي�يم الهبوط
في القيمة؛ و
•األخذ باالعتبار مدى كفاية إفصاحات الشركات المست�ثمر فيها بطريقة
حقوق الملكية من حيث معاي�ير المحاسبة المطبقة.

يتم المحاسبة عن االست�ثمارات المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية
باستخدام طريقة حقوق الملكية ،وفق ًا لمتطلبات المعاي�ير الدولية للتقري�ر
المالي .وقد تم تحديد هذا األمر كمصدر للخطر يسترعي االنتباه؛ بالنظر إلى
أهمية المبالغ ،التعقيدات المرتبطة بتحديد القيم الدفترية في تاري�خ التقري�ر،
المعامالت التجارية والرأسمالية مع المست�ثمري�ن ،والحكم الذي ينطوي عليه
تحديد خسائر الهبوط في القيمة المحتملة.

األمور الرئيسية للمراجعة

األمور الرئيسية للمراجعة هي تلك األمور التي كانت ،بحسب حكمنا المهني ،لها األهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للسنة الحالية.
ال في تلك األمور.
وقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل ،وعند ت�كوي�ن رأينا فيها ،ولم نقدم رأي ًا منفص ً
اختبار الهبوط في قيمة الشهرة وبنود الممتلكات واآلالت والمعدات
راجع اإليضاح (3أ) ( )2للسياسة المحاسبية المتعلقة بالشهرة ،واإليضاح (3هـ) للسياسة المحاسبية المتعلقة بالممتلكات واآلالت والمعدات ،واإليضاح (3ي)
للسياسة المحاسبية المتعلقة بالهبوط في القيمة ،واإليضاح  6لإلفصاح عن الممتلكات واآلالت والمعدات ،واإليضاح  7لإلفصاح عن الشهرة واإليضاح  35إلفصاح
لإلفصاح عن الهبوط في القيمة.
أمر رئيسي للمراجعة

كيفية معالجة األمر الرئيسي في مراجعتنا

كما في  31ديسمبر 2018م ،بلغت القيمة الدفترية للشهرة  906مليون
ريال سعودي (2017م 514 :مليون ريال سعودي) .بلغت القيمة الدفترية
للممتلكات واآلالت والمعدات  6.755مليون ريال سعودي (2017م:
 7.562مليون ريال سعودي) .بلغت خسارة الهبوط في القيمة المثبتة خالل
السنة  200مليون ريال سعودي (2017م 222 :مليون ريال سعودي).

قمنا بإجراءات المراجعة التالية فيما يتعلق بالهبوط في قيمة الموجودات
غير المالية:
•تقي�يم التصميم والتنفيذ ،واختبار فعالية ضوابط المجموعة حول تقي�يم
الهبوط في القيمة؛
•مشاركة خبيرنا المتخصص في التقي�يمات الداخلية لتقي�يم االفتراضات
األساسية المستخدمة في حساب القيمة المستخدمة .عالوة على ذلك،
قمنا بتقي�يم مدى معقولية افتراضات اإلدارة الرئيسية فيما يتعلق
بالتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة والنمو ومعدالت الخصم؛
•مقارنة االفتراضات الرئيسية مع المعاي�ير المستخدمة في القطاع،
كما طبقنا فهمنا للتوقعات المستقبلية لألعمال من المصادر الداخلية
والخارجية ،وكذلك مقارنة التوقعات مع التجارب السابقة؛
•إجراء تحليل الحساسية ،والذي تضمن تقي�يم ت�أثير التخفيضات المحتملة
إلى حد معقول في معدالت النمو والتدفقات النقدية المتوقعة لتقي�يم
الت�أثير على االرتفاع التقديري الحالي لوحدات توليد النقد المعنية؛
•التحقق من دقة واكتمال المعلومات المستخدمة المعدة من قبل
اإلدارة ،والتي استخدمت كأساس لتقي�يم الهبوط في القيمة؛
•األخذ باالعتبار مدى كفاية اإلفصاحات ذات الصلة التي قامت بها
المجموعة من حيث معاي�ير المحاسبة المطبقة.

تخضع الشهرة الختبار الهبوط في القيمة السنوي إلزامي ًا ،وتخضع
الممتلكات واآلالت والمعدات الختبار الهبوط في القيمة عند وجود
مؤشرات هبوط داخلية أو خارجية .تقوم المجموعة بمراجعة القيمة
الدفترية للشهرة والبنود المحددة للممتلكات واآلالت والمعدات لتحديد
ما إذا كانت تجاوزت قيمتها الدفترية المبالغ القابلة لالسترداد ،والتي هي
أعلى ما بين قيمة االستخدام أو القيمة العادلة ناقص ًا ت�كاليف البيع .لغرض
تقي�يم المجموعة للهبوط في القيمة ،استخدمت اإلدارة نموذج قيمة
االستخدام لتحديد المبلغ القابل لالسترداد ،والذي بموجبه تم خصم التدفقات
النقدية المستقبلية المتعلقة بكل وحدة توليد للنقد ومقارنتها بالقيم
الدفترية الخاصة بكل منها .يتطلب نموذج القيمة المستخدمة استخدام
العديد من االفتراضات الرئيسية ،بما في ذلك تقديرات أحجام المبيعات
المستقبلية واألسعار وت�كاليف التشغيل والقيمة النهائية ومعدالت النمو
ومعدالت الخصم.
هناك عدم تيقن في تقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات غير
المالية والتي تنشأ بشكل أساسي من المدخالت المستخدمة لكل من التنبؤ
بالتدفقات النقدية المستقبلية والمخصومة .إن الجمع بين أهمية أرصدة
الموجودات وعدم التيقن المت�أصل في االفتراضات الداعمة لتقي�يم
الموجودات غير المالية ،يعني أن تقي�يم القيمة الدفترية هو أحد المجاالت
الرئيسية في إصدار األحكام.
لقد اعتبرنا تقي�يم الموجودات غير المالية بما في ذلك الشهرة من أمور
المراجعة الرئيسية بسبب الحكم المهم واالفتراضات الرئيسية التي تنطوي
عليها عملية تقي�يم الهبوط في القيمة.
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تقي�يم المخزون
راجع اإليضاح (3ح) للسياسة المحاسبية المتعلقة بالمخزون واإليضاح  11بخصوص اإلفصاح عن المخزون.
أمر رئيسي للمراجعة

كيفية معالجة األمر الرئيسي في مراجعتنا

كما في  31ديسمبر 2018م ،بلغ رصيد مخزون المجموعة  2,631مليون
ريال سعودي (2017م 3,190 :مليون ريال سعودي) بعد خصم مخصص
المخزون بطيء الحركة بمبلغ  98مليون ريال سعودي (2017م 87 :مليون
ريال سعودي).

قمنا بتنفيذ إجراءات المراجعة التالية فيما يتعلق بتقي�يم المخزون:
•تقي�يم مدى مالءمة السياسات المحاسبية للمجموعة للتعرف على
وقياس المخزون بما يتماشى مع متطلبات المعاي�ير المحاسبية
ذات الصلة؛
•تقي�يم التصميم والتنفيذ ،واختبار مدى فعالية الضوابط الرقابية
للمجموعة حول إثبات المخزون والقياس الالحق بما في ذلك مراقبة
مخصص البنود بطيئة الحركة؛
•تقي�يم مدى مالءمة سياسة المجموعة للمخصصات الخاصة بالمخزون
بطيء الحركة من خالل إجراء اختبار بأثر رجعي ،ومقارنة التقديرات
التاريخية مع الخسائر الفعلية؛ والتوقعات الحالية والمستقبلية فيما
يتعلق بالمبيعات؛
•إشراك خبيرنا الداخلي المختص في تقنية المعلومات إلختبار سالمة تقري�ر
تقادم المخزون الذي تستخدمه اإلدارة في تحديد مخصص المخزون
بطيء الحركة؛
•حضور الجرد الفعلي للمخزون في مواقع مختارة لتحديد البنود منتهية
الصالحية أو المفقودة أو بطيئة الحركة؛
•اختبار صافي القيمة القابلة للتحقق لمخزون البضائع الجاهزة من خالل
النظر في المبيعات الفعلية بعد نهاية السنة واالفتراضات المستخدمة
من قبل اإلدارة للتحقق من تقدير قيمة المخزون بالت�كلفة أو بصافي
القيمة القابلة للتحقق ،أيهما أقل؛
•اختبار رقابة اإلدارة على إنشاء عالقة التحوط ،ومراقبة فعالية التحوط
ومدى مالءمة االفتراضات المستخدمة في تحديد قيم المشتقات حسب
السوق في تاري�خ التقري�ر بما في ذلك أسعار الصرف المدرجة وغير ذلك
من المدخالت المباشرة وغير المباشرة القابلة للمالحظة؛
وفقا
•النظر في كفاية اإلفصاح في القوائم المالية الموحدة للمجموعة
ً
للمعيار المحاسبي المطبق.

يدرج المخزون بالت�كلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق ،أيها أقل،
ويتم ت�كوي�ن مخصص من قبل المجموعة ،عند الضرورة ،للمخزون المتقادم
وبطيء الحركة .تحدد اإلدارة مستوى تقادم المخزون من خالل النظر في
طبيعته ،وعمره اإلنتاجي ،وتواري�خ انتهاء صالحيته وتوقعات المبيعات
باستخدام االتجاهات التاريخية وغيرها من العوامل النوعية .في تاري�خ كل
تقري�ر ،يتم تخفيض ت�كلفة المخزون عندما يكون من المتوقع بيع المخزون
بأقل من الت�كلفة.
أيضا في عقود التحوط السلعي لمخزونها من السكر
ت�تعامل المجموعة ً
الخام .تقوم اإلدارة باحتساب العقود باستخدام طريقة حساب القيمة حسب
السوق ومراجعة التقي�يم وفعالية التحوط في كل فترة تقري�ر من خالل
الحصول على أسعار الوسيط.
رئيسيا للمراجعة بسبب األحكام الجوهرية واالفتراضات
أمرا
ً
نحن نعتبر ذلك ً
الرئيسية التي تطبقها اإلدارة عند تحديد مخصص المخزون بطيء الحركة
ومستوى انخفاض المخزون المطلوب على أساس تقي�يم صافي القيمة
القابلة للتحقق .عالوة على ذلك ،ينطوي التحوط السلعي على استخدام
طرق تقي�يم معقدة واالفتراضات الهامة مثل التبادل المطبق وعروض
األسعار خارج السوق النظامية ،وفروق التعادل ،وتقلب األسعار ،وأداء
الطرف المقابل ،ومخاطر االئ�تمان.
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القوائم المالية

التقري�ر االستراتيجي
تقري�ر مجلس اإلدارة
القوائم المالية

تقري�ر مراجع الحسابات المستقل
للسادة مساهمي شركة مجموعة صافوال (ت�تمة)
إثبات اإليرادات
راجع اإليضاح (3م) للسياسة المحاسبية المتعلقة بإثبات اإليرادات ،واإليضاح 4أ لت�أثير اعتماد معيار المحاسبة الجديد (المعيار الدولي للتقري�ر المالي )15
واإليضاح  30لإلفصاحات ذات الصلة.

تطبيق المعيار الدولي للتقري�ر المالي " 9األدوات المالية"
راجع اإليضاح 4ب لمعرفة ت�أثير اعتماد المعيار المحاسبي الجديد (المعيار الدولي للتقري�ر المالي  )9واإليضاح (3ب) و(3ي) للسياسة المحاسبية ،واإليضاح 10
واإليضاح  37لالطالع على اإلفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية الموحدة المرفقة.

أمر رئيسي للمراجعة

كيفية معالجة األمر الرئيسي في مراجعتنا

أمر رئيسي للمراجعة

كيفية معالجة األمر الرئيسي في مراجعتنا

خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،أثبتت المجموعة
إجمالي إي�رادات بلغ  21,815مليون ريال سعودي (2017م 23,830 :مليون
ريال سعودي).

قمنا بإجراءات المراجعة التالية فيما يتعلق بإثبات اإليرادات وتطبيق المعيار
الدولي للتقري�ر المالي :15
•تقي�يم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتعلقة بالسياسات
المحاسبية لتحقيق اإليرادات الخاصة بالمجموعة من خالل األخذ باالعتبار
متطلبات معاي�ير المحاسبة ذات الصلة؛
•تقي�يم التصميم والتنفيذ واختبار مدى فاعلية الضوابط الرقابية
للمجموعة ،بما في ذلك الضوابط الرقابية لمكافحة الغش عند إثبات
اإليرادات وفق ًا لسياسة المجموعة؛
•تقي�يم الترتيبات التعاقدية الرئيسية بما في ذلك ترتيبات الخصم
واإلسترجاع من خالل النظر في الوثائق واالتفاقيات ذات الصلة
مع العمالء؛
•فحص عينة من معامالت المبيعات التي تمت قبل وبعد نهاية
السنة لتقي�يم ما إذا كانت اإليرادات قد تم إثباتها في الفترة
المحاسبية الصحيحة؛
بناء على تحليل االتجاهات
الحالية
السنة
•وضع توقع إليرادات
ً
والمعلومات ،مع األخذ باالعتبار حجم المبيعات ومتوسط األسعار وفهمنا
لكل قطاع سوقي .ومن ثم مقارنة التوقع مع اإليرادات الفعلية ،حيثما
كانت هناك صلة ،وقمنا بالمزيد من االستفسارات واالختبارات؛ و
•اختبار المجموعة األولى من قيود اليومية المرحلة إلى قيود اإليرادات
لتحديد البنود غير العادية أو غير المنتظمة.
•مراجعة التحليل التفصيلي لإلدارة لمختلف تدفقات اإليرادات وكيفية ت�أثير
المعيار المحاسبي الجديد على المجموعة؛
•الحصول على فهم لمنهج اإلدارة في تنفيذ أي تغي�يرات في السياسة
المحاسبية عند اعتماد المعيار الدولي للتقري�ر المالي 15؛
•الحصول على فهم لطبيعة عقود اإليرادات التي تستخدمها المجموعة
لكل نوع من اإليرادات الهامة ،واختبار عينة من عقود البيع الممثلة لت�أكيد
فهمنا وتقي�يم ما إذا كان تطبيق اإلدارة لمتطلبات المعيار الدولي
للتقري�ر المالي  15يتوافق مع المعيار المحاسبي؛
وفقا
•النظر في كفاية اإلفصاح في القوائم المالية الموحدة للمجموعة
ً
للمعيار المحاسبي المطبق.

اعتبارا
طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقري�ر المالي " 9األدوات المالية"
ً
من  1يناير 2018م وحل هذا المعيار الجديد محل متطلبات معيار المحاسبة
الدولي " 39األدوات المالية – اإلثبات والقياس".

قمنا بإجراءات المراجعة التالية فيما يتعلق بتطبيق المعيار الدولي للتقري�ر
المالي :9
•مراجعة تقي�يم اإلدارة لت�أثير المعيار الدولي للتقري�ر المالي  9من حيث
تصنيف وقياس موجوداتها ومطلوباتها المالية ،وفهم المنهج المتبع
نحو التنفيذ .لقد درسنا بشكل خاص صحة استنتاج اإلدارة بأن مجال الت�أثير
الرئيسي كان فيما يتعلق بالهبوط في قيمة الذمم المدينة التجارية
وتحديد وتصنيف است�ثمارات المجموعة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر واالست�ثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة؛
•مقارنة نموذج الخسائر االئ�تمانية المتوقعة بمتطلبات المعيار وفحص
معقولية المنهجية مقارنة بأفضل الممارسات المقبولة .كما اختبرنا
الدقة الحسابية للنموذج؛
•اختبار االفتراضات الرئيسية ،مثل تلك المستخدمة لحساب احتماالت
الت�أخر عن السداد والخسارة الالحقة عند الت�أخر عن السداد عن طري�ق
مقارنة البيانات التاريخية .كذلك نظرنا في دمج العوامل المستقبلية
(غالبا اقتصادية) لتعكس ت�أثير األحداث المستقبلية على الخسائر
ً
االئ�تمانية المتوقعة؛
•شارك خبراؤنا المتخصصون في فحص المنهجية واالفتراضات المستخدمة
في نموذج الخسائر االئ�تمانية المتوقعة؛
•كذلك قمنا بمراجعة مدى كفاية اإلفصاحات ذات الصلة في القوائم
المالية الموحدة للمجموعة.

ُتعتبر جميع مبيعات المجموعة تقري ً�با مباشرة ،حيث يتم االعتراف بها عند
نقطة زمنية محددة وت�تطلب القليل من الحكم .ومع ذلك ،في بعض الحاالت،
تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات من خالل المبيعات لألطراف ذات العالقة
وت�تيح بعض المكونات للعمالء حق اإلسترجاع؛ مما يزيد من مستوى الحكم
في إثبات اإليرادات في نهاية السنة.
عالوة على ذلك ،اعتمدت المجموعة المعيار الدولي إلعداد التقري�ر
اعتبارا من  1يناير 2018م ،ويحل
المالي " 15اإليرادات من العقود مع العمالء"
ً
المعيار الجديد محل متطلبات معيار المحاسبة الدولي " 18اإليرادات".
تفصيليا لكل نوع من أنواع عقود اإليرادات لتحديد الفروق
تحليل
أجرت اإلدارة
ً
ً
بين متطلبات المعياري�ن ،وتحديد التغي�يرات المطلوبة التي يتعين إجراؤها
على السياسات المحاسبية الحالية وتحديد التعديالت االنتقالية والتغي�يرات
المترتبة على العمليات والضوابط المطلوبة ،خاصة فيما يتعلق بالفصل بين
التزامات األداء المختلفة التي قد توجد في عقد معين.
أيضا بتقي�يم اإلفصاحات اإلضافية المطلوب إجراؤها بواسطة
قامت اإلدارة ً
المعيار الجديد في القوائم المالية الموحدة.
يعتبر إثبات اإليرادات من األمور الرئيسية للمراجعة بالنظر لخطر قيام اإلدارة
بتجاوز الضوابط من خالل التحريف المتعمد إلثبات اإليرادات من أجل تحقيق
أهداف مالية ،إما من خالل تعديل التقديرات في نهاية الفترة أو تسجيل
معامالت وهمية .عالوة على ذلك ،يتطلب تطبيق المعيار الدولي للتقري�ر
المالي  15الحكم من قبل اإلدارة واستخدام افتراضات مهمة.
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يعالج المعيار الدولي للتقري�ر المالي  9تصنيف وقياس وإلغاء إثبات
الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويقدم قواعد جديدة لمحاسبة
التحوط ونموذج ًا جديد ًا للهبوط في قيمة الموجودات المالية .قررت اإلدارة
أن أهم ت�أثير للمعيار الجديد على القوائم المالية للمجموعة يتعلق بحساب
مخصص هبوط قيمة الذمم التجارية المدينة وتحديد وتصنيف است�ثمارات
المجموعة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واالست�ثمارات
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
كما في  31ديسمبر 2018م ،بلغت القيمة الدفترية الست�ثمارات المجموعة
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واالست�ثمار بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة  324مليون ريال سعودي (2017م 472 :مليون ريال
سعودي) و 31مليون ريال سعودي (2017م :ال شيء) على التوالي .عالوة
على ذلك ،كما في  31ديسمبر 2018م ،بلغت القيمة الدفترية للذمم المدينة
التجارية  1.074مليون ريال سعودي (2017م 971 :مليون ريال سعودي)
ومخصص الهبوط في قيمة الذمم المدينة التجارية بمبلغ  105مليون ريال
سعودي (2017م 80 :مليون ريال سعودي).
تقوم المجموعة بتاري�خ كل تقري�ر مالي بتقي�يم ما إذا كانت الموجودات
المالية المدرجة بالت�كلفة المطفأة قد انخفضت قيمتها االئ�تمانية .طبقت
إدارة المجموعة نموذج الخسارة االئ�تمانية المتوقعة المبسط لتحديد
مخصص هبوط قيمة الذمم المدينة التجارية .يتضمن نموذج الخسائر
االئ�تمانية المتوقعة استخدام االفتراضات المختلفة وعوامل االقتصاد
الكلي ودراسة االتجاهات التاريخية المتعلقة بتجميع مجموعات الذمم
المدينة التجارية.
رئيسيا للمراجعة بسبب األحكام والتقديرات المتعلقة
أمرا
ً
لقد اعتبرنا هذا ً
بتطبيق نموذج الخسارة االئ�تمانية المتوقعة.
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تقري�ر مراجع الحسابات المستقل
للسادة مساهمي شركة مجموعة صافوال (ت�تمة)
المعلومات األخرى

إناإلدارةهيالمسؤولةعنالمعلوماتاألخرى .وتشمل المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقري�ر السنوي ،ولكن ال ت�تضمن القوائم المالية
متاحا لنا بعد تاري�خ هذا التقري�ر.
الموحدة وتقري�رنا عنها .من المتوقع أن يكون التقري�ر السنوي
ً
وال يغطي رأينا حول القوائم المالية الموحدة المعلومات األخرى ،وال نبدي أي شكل من أشكال استنتاجات الت�أكيد فيما يخص ذلك.
وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ،فإن مسؤوليتنا تنحصر في قراءة المعلومات األخرى المشار إليها أعاله عندما ت�كون متاحة ،وعن القيام بذلك
نأخذ في االعتبار إن كانت المعلومات األخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة أو مع المعلومات التي حصلنا عليها خالل المراجعة أو
أنها تبدو خاطئة بشكل جوهري.
عند قراءتنا للتقري�ر السنوي ،إذاَ  خ ُل َصنا إلى وجود تحريف جوهري فيه ،نكون مطالبين بإبالغ المكلفين بالحوكمة عن األمر.

مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة

إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها العادل ،وفق ًا للمعاي�ير الدولية للتقري�ر المالي المعتمدة في المملكة العرب�ية
السعودية ،والمعاي�ير واإلصدارات األخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانوني�ين وأحكام نظام الشركات ونظام الشركة األساسي ،وهي
المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية ،لتمكينها من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريف جوهري ،سواء بسبب غش أو خطأ.
وعند إعداد القوائم المالية الموحدة ،فإن اإلدارة مسؤولة عن تقدير قدرة المجموعة على البقاء كمجموعة مستمرة وعن اإلفصاح ،بحسب مقتضى الحال ،عن
األمور ذات العالقة باالستمرارية ،واستخدام أساس االستمرارية في المحاسبة ،ما لم ت�كن هناك نية لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها ،أو ليس هناك خيار
واقعي بخالف ذلك.
والمكلفون بالحوكمة هم المسؤولون عن اإلشراف على عملية التقري�ر المالي في المجموعة.

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة

ت�تمثل أهدافنا في الحصول على ت�أكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ ،وإصدار تقري�ر
المراجع الذي يتضمن رأينا' .إن "الت�أكيد المعقول" هو مستوى عال ٍ من الت�أكيد ،إال أنه ليس ضمان ًا على أن المراجعة التي تم القيام بها وفق ًا للمعاي�ير الدولية
موجودا .ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ ،و ُت َعد
للمراجعة المعتمدة في المملكة العرب�ية السعودية ست�كشف دائم ًا عن تحريف جوهري عندما يكون
ً
جوهرية إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه
القوائم المالية الموحدة.
وكجزء من المراجعة وفقا للمعاي�ير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العرب�ية السعودية ،فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك
أيضا:
المهني خالل المراجعة .وعلينا ً
•تحديد مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة وتقديرها سواء بسبب غش أو خطأ ،وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابة لتلك
أساسا لرأينا .ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن
المخاطر ،والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبةلتوفير
ً
خطأ ،ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوي�ر أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز الرقابة الداخلية.
•الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة ،من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ،وليس بغرض إبداء رأي عن فاعلية الرقابة
الداخلية بالمجموعة.
•تقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ،ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قاموا بها اإلدارة.
واستنادا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها ،ما إذا كان هناك
•استنتاج مدى مناسبة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية كأساس في المحاسبة،
ً
عدم ت�أكد جوهري ذا عالقة بأحداث أو ظروف قد ت�ثير شك ًا كبير ًا بشأن قدرة المجموعة على االستمرار وفق ًا لمبدأ االستمرارية .وإذا تبين لنا وجود عدم ت�أكد
جوهري ،فإنه يتعين علينا أن نلفت االنتباه في تقري�رنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالية الموحدة ،أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غير
كافية ،فإنه يتعين علينا تعديل رأينا .وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاري�خ تقري�رنا .ومع ذلك ،فإن األحداث أو الظروف
المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن االستمرار وفق ًا لمبدأ االستمرارية.
•تقي�يم العرض العام ،وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة ،بما في ذلك اإلفصاحات ،وما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تعبر عن المعامالت
واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق عرض ًا بصورة عادلة.
•الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية ضمن المجموعة ،إلبداء رأي حول القوائم
المالية الموحدة .ونحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وأداء عملية المراجعة للمجموعة .ونظل الجهة الوحيدة المسئولة عن رأينا في المراجعة.
لقد أبلغنا المكلفين بالحوكمة ،من بين أمور أخرى ،بشأن النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة ،بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة
في الرقابة الداخلية اكتشفناها خالل مراجعتنا لشركة مجموعة صافوال ("الشركة") والشركات التابعة لها ("المجموعة").
كما زودنا  المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا قد التزمنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة المتعلقة باالستقالل ،وأبلغناهم بجميع العالقات واألمور األخرى
التي قد نعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقاللنا ،وبحسب مقتضى الحال إجراءات الوقاية ذات العالقة.
ومن ضمن األمور التي تم إبالغها للمكلفين بالحوكمة ،نقوم بتحديد تلك األمور التي اعتبرناها األكثر أهمية عند مراجعة القوائم المالية الموحدة للسنة
الحالية،والتي تعد أمور المراجعة الرئيسية .ونوضح هذه األمور في تقري�رنا ما لم يمنع نظام أو الئحة اإلفصاح العلني عن األمر ،أو عندما ،في ظروف نادرة
للغاية ،نرى أن األمر ينبغي أال يتم اإلبالغ عنه في تقري�رنا بسبب أنه من المتوقع بشكل معقول أن تفوق التبعات السلبية لفعل ذلك فوائد المصلحة العامة
من ذلك اإلبالغ.

عن/كي بي ام جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون
إبراهيم عبود باعشن
رقم الترخيص 382
جدة في  12رجب 1440هـ
الموافق  19مارس 2019م
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قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

قائمة المركز المالي الموحدة
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
إيضاح

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات وآالت ومعدات
شهرة
است�ثمار عقاري
است�ثمار في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية
است�ثمارات
ذمم مدينة طويلة األجل
مشتقة مالية
موجودات ضري�بية مؤجلة

 31ديسمبر
2017م
إيضاح

6
7
8
9
10
13
22

إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولـة
مخزون
ذمم مدينة تجارية
مقدما وذمم مدينة أخرى
مدفوعات
ً
نقد وما في حكمه

 31ديسمبر
2018م

11
12
13
14

6,754,793
905,556
33,178
8,300,864
355,092
7,443
2,496
17,793

7,561,675
514,321
30,613
7,964,066
471,507
78,558
10,240
28,296

16,377,215

16,659,276

2,630,764
1,073,572
1,269,327
901,573

3,189,847
970,618
1,219,472
1,298,117

إجمالي الموجودات المتداولة

5,875,236

6,678,054

مجموع الموجودات

22,252,451

23,337,330

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
عالوة إصدار
احتياطي نظامي
احتياطي عام
احتياطي القيمة العادلة
أثر المعامالت مع حقوق الملكیة غیر المسیطرة دون تغی�یر في السیطرة
احتياطي تحوي�ل عمالت أجنبية
أرباح مبقاة

5,339,807
342,974
1,774,085
4,000
)(198,084
)(187,979
)(1,744,616
1,797,256

5,339,807
342,974
1,774,085
4,000
)(108,649
)(161,598
)(1,260,509
2,898,756

7,127,443

8,828,866

16
17
18

894,498

879,114

إجمالي حقوق الملكية

8,021,941

9,707,980

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
قروض وسلف
منافع الموظفين
إلتزام ضري�بي مؤجل
ذمم دائنة طويلة األجل
عقود إي�جار طويلة األجل
مشتقة مالية
مخصص مقابل ت�كلفة إعادة األصل لحالته

4,265,996
719,542
91,195
207,268
232,020
197,131
90,716

3,529,434
663,732
66,568
210,436
258,755
159,979
98,078

5,803,868

4,986,982

3,689,915
2,391,028
63,658
2,282,041

3,867,428
2,535,465
11,289
2,228,186

8,426,642

8,642,368

19

20
21
22

13

إجمالي المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
قروض وسلف
ذمم دائنة تجارية
الجزء المستحق من عقود اإليجار
مستحقات ومطلوبات أخرى
إجمالي المطلوبات المتداولة

العمليات المستمرة:
اإليرادات
ت�كلفة اإليرادات

20
23
24

إجمالي المطلوبات

14,230,510

13,629,350

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

22,252,451

23,337,330

2018م

2017م

21,814,563
)(17,916,606

23,830,475
)(19,436,360

3,897,957

4,394,115

574,742
)(793,640
)(3,202,189
)(199,550

752,382
)(751,429
)(3,369,798
)(222,024

الناتج من األنشطة التشغيلية

277,320

803,246

إي�رادات تموي�ل
ت�كاليف تموي�ل

70,463
)(606,512

137,631
)(526,525

صافي الت�كاليف التمويلية

36

)(536,049

)(388,894

مصروفات أخرى
ربح من بيع است�ثمار
ربح من بيع حقوق إي�جار

26
 9و10

)(100,735
3,269
–

–
693,943
68,144

)(356,195

1,176,439

)(102,074

)(71,925

)(458,269

1,104,514

–

15,605

)(458,269

1,120,119

30
31

مجمل الربح
حصة في نتائج شركات مست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية ،بعد خصم الزكاة والضري�بة
وتوزيعات أرباح مستلمة
مصروفات إدارية
مصروفات بيع وتوزيع
خسائر هبوط في القيمة

 9و10
32
33
35

(الخسارة)/الربح قبل الزكاة وضري�بة الدخل

حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة
حقوق الملكية غير المسيطرة

السنة المنتهية في
 31ديسمبر

مصروف الزكاة وضري�بة الدخل

25

(الخسارة)/الربح من العمليات المستمرة
العمليات الغير مستمرة:
مكسب من عمليات غير مستمرة ،بعد خصم الضري�بة

15

صافي (خسارة)/ربح للسنة
الدخل الشامل اآلخر
بنود لن يتم إعادة تصنيفها ضمن الربح أو الخسارة
المحددة
إعادة قياس التزام المنافع
ّ
بنود تم أو يمكن إعادة تصنيفها ضمن الربح أو الخسارة
عمليات أجنبية – فروق ترجمة عمالت أجنبية
است�ثمار في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية – الحصة في الدخل الشامل اآلخر
تحوطات التدفق النقدي – الجزء الفعال للتغيرات في القيمة العادلة
است�ثمارات – صافي التغير في القيمة العادلة

21

)(14,143

)(13,746

18
18
18

)(575,942
27,094
6,021
)(122,550

)(434,384
57,018
)(7,707
)(140,914

الخسارة الشامل اآلخر ،بعد خصم الضري�بة

)(679,520

)(539,733

إجمالي (الخسارة)/الدخل الشامل للسنة

)(1,137,789

580,386

(الخسارة)/الربح للسنة العائد إلى:
مساهمي الشركة
حقوق الملكية غير المسيطرة

)(520,380
62,111

1,025,618
94,501

(الخسارة)/الربح للسنة

)(458,269

1,120,119

إجمالي (الخسارة)/الدخل الشامل للسنة العائد إلى:
مساهمي الشركة
حقوق الملكية غير المسيطرة

)(1,106,915
)(30,874

567,469
12,917

إجمالي (الخسارة)/الدخل الشامل للسنة

)(1,137,789

580,386

(خسارة)/ربحية السهم العائد إلى مساهمي الشركة (بالريال السعودي):
األساسي والمخفض

)(0.97

(خسارة)/ربحية السهم – العمليات المستمرة العائد إلى مساهمي الشركة (بالريال السعودي):
األساسي والمخفض

27
27

)(0.97

1.92
1.88

جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
تعتبر اإليضاحات في الصفحات من  118الى ً 168

جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
تعتبر اإليضاحات في الصفحات من  118الى ً 168
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القوائم المالية

التقري�ر االستراتيجي
تقري�ر مجلس اإلدارة

إجمالي
حقوق الملكية

9,249,834

حقوق
الملكیة غير
المسیطرة

1,032,810

اجمالي
حقوق ملكية
المساهمين

8,217,024

أرباح مبقاة

1,885,843

احتياطي تحوي�ل
عمالت أجنبية

)(926,287

أثر المعامالت
مع حقوق
الملكیة
غیر المسیطرة
دون تغی�یر
في السیطرة

)(171,375

احتياطي
القيمة
العادلة

)(32,023

–
)(85,558

احتياطي
عام

4,000

–
–

–

احتياطي
نظامي

1,774,085

–
–

–

عالوة
إصدار

342,974

–
–

–

رأس المال

5,339,807

–
–

–

الرصيد في  31ديسمبر 2017م

)(85,558

إجمالي الدخل/الخسارة الشامل
معامالت مع مساهمي الشركة
توزيعات أرباح
معامالت مع حقوق الملكية غير المسيطرة
دون تغير السيطرة
التغيرات األخرى/الحركة
إلغاء توحيد يو إس سي إي (إيضاح )15
مكافأة اعضاء مجلس االدارة
تغيرات أخرى في حقوق الملكية غير المسيطرة

–
–

–

–

–
–
–

5,339,807

إجمالي (الخسارة)/الدخل الشامل
توزيعات أرباح
التغيرات األخرى/الحركة
معامالت مع حقوق الملكية غير المسيطرة
دون تغير السيطرة
االستحواذ على شركة تابعة بحصة غير مسيطرة
(إيضاح  1و )5
تغي�يرات أخرى

الرصيد في  31ديسمبر 2018م

–

–

–

–
–
–

342,974

5,339,807

–

5,339,807

–
–

–
–

–

–
–

5,339,807

–
)(362,086

–

–

–
–
–

1,774,085

342,974

–

342,974

–
–

–
–

–

–
–

342,974

)(362,086

–

–

–
–
–

4,000

1,774,085

–

1,774,085

–
–

–
–

–

–
–

1,774,085

1,025,618
)(10,505

–

–

–
–
8,932

)(108,649

4,000

–

4,000

–
–

–
–

–

–
–

4,000

1,015,113

–

9,777

–
–
–

)(161,598

)(108,649

–

)(108,649

–
)(89,435

)(89,435
–

–

–
–

)(198,084

567,469

–

–

27,864
–
–

)(1,260,509

)(161,598

–

)(161,598

–
–

–
–

)(15,825

–
)(10,556

)(187,979

1,025,618
)(458,149

–

–

–
)(2,200
–

2,898,756

)(1,260,509

–

)(1,260,509

–
)(484,107

)(484,107
–

–

–
–

)(1,744,616

12,917

–

9,777

27,864
)(2,200
8,932

8,828,866

2,898,756

)(34,146

2,864,610

)(520,380
)(12,993

)(533,373
)(533,981

–

–
–

1,797,256

94,501
)(81,584

879,114

8,828,866

)(34,146

8,794,720

)(520,380
)(586,535

)(1,106,915
)(533,981

)(15,825

–
)(10,556

7,127,443

580,386

)(112,448

–

)(34,913
–
)(19,252

879,114

)(6,184

872,930

62,111
)(92,985

)(30,874
)(113,750

15,825

150,367
–

894,498

1,120,119
)(539,733

)(112,448

9,777

)(7,049
)(2,200
)(10,320

9,707,980

9,707,980

)(40,330

9,667,650

)(458,269
)(679,520

)(1,137,789
)(647,731

–

150,367
)(10,556

8,021,941

القوائم المالية

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

الرصيد في  1يناير 2017م
إجمالي الدخل الشامل للسنة
صافي الربح للسنة
الخسارة الشاملة األخرى

الرصيد  1يناير 2018م – كما سبق التقري�ر عنه
تسوية ناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقري�ر المالي 9
(إيضاح )4

)(458,269

1,120,119

 6و8
36

762,138
536,049

805,292
388,894

9
15
10
35
26

)(574,742
–
)(3,269
199,550
100,735
–
)(7,301
108,685
102,074

)(752,382
)(30,482
)(693,943
222,024
–
)(68,144
26,579
104,656
71,925

765,650

1,194,538

التغيرات في:
مخزون
ذمم مدينة تجارية
مدفوعات مقدم ًا وذمم مدينة أخرى
ذمم دائنة تجارية
مستحقات ومطلوبات أخرى

240,264
)(275,732
)(121,981
48,485
438,356

49,747
225,289
17,772
22,292
70,564

النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
ت�كاليف تمويلية مدفوعة
زكاة وضري�بة دخل مدفوعة
منافع موظفين مدفوعة

1,095,042
)(440,027
)(59,622
)(76,185

1,580,202
)(335,636
)(42,843
)(56,386

519,208

1,145,337

)(394,425
36,249
–
–
)(558,102
28,022
5,716
–
)(30,888
10,503
258,914

)(672,839
35,058
80,800
)(70,781
–
1,120,000
16,076
)(67,807
–
876
273,499

صافي النقد المتوفر من (المستخدم في)/الناتج من األنشطة االست�ثمارية

)(644,011

714,882

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
صافي التغير في القروض والسلف – المتداول
صافي التغير في القروض والسلف – غير المتداول
توزيعات أرباح مدفوعة
صافي التغير في التزام ضري�بي مؤجل
توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق غير مسيطرة

)(65,829
740,351
)(526,364
25,215
)(113,750

)(726,092
)(939,162
)(7,911
8,789
)(112,448

صافي النقد الناتج من(/المستخدم في) األنشطة التمويلية

59,623

)(1,776,824

صافي التغير في النقد وما في حكمه
أثر الحركة في أسعار الصرف على النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية السنة
تسوية ناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقري�ر المالي رقم 9

4

)(65,180
)(320,818
1,298,117
)(10,546

83,395
)(190,086
1,404,808
–

نقد وما في حكمه

14

901,573

1,298,117

جدول إضافي لمعلومات مالية غير نقدية:
احتياطي القيمة العادلة
احتياطي ترجمة عمالت أجنبية
أثر المعامالت مع حقوق الملكیة غیر المسیطرة دون تغی�یر في السیطرة
احتياطي إكتواري

21

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي (خسارة)/ربح للسنة
تسويات لـ:
استهالك
صافي الت�كاليف التمويلية
حصة في نتائج شركات مست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية ،بعد خصم الزكاة والضري�بة
وتوزيعات أرباح مستلمة
مكسب من بيع عمليات غير مستمرة
مكسب من بيع است�ثمار
خسارة الهبوط في القيمة
مخصص مقابل ضمان مالي
مكسب من استبعاد حقوق إي�جار
(مكسب)/خسارة من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
مخصص منافع الموظفين
مصروف الزكاة وضري�بة الدخل

21
25

21

صافي النقد من األنشطة التشغيلية

جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
تعتبر اإليضاحات في الصفحات من  118الى ً 168

حقوق الملكیة العائد إلى مساهمي الشركة األم

116

الرصيد في  1يناير 2018م – معاد عرضه
إجمالي الدخل الشامل(/الخسارة) للسنة
صافي (الخسارة)/الربح للسنة
الخسارة الشاملة األخرى

إيضاح

التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال 2018م

2018م

2017م

التدفقات النقدية من األنشطة االست�ثمارية
استحواذ لممتلكات وآالت ومعدات
متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
متحصالت من استبعاد حقوق إي�جار
استحواذ على است�ثمار
المقتنى
استحواذ على شركة تابعة ،صافي النقد ُ
متحصالت من بيع است�ثمار
توزيعات رأسمالية من شركة مست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
صافي التغير في ذمم مدينة طويلة األجل
صافي التغير في است�ثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة
صافي التغير في أصل ضري�بي مؤجل
أرباح مستلمة

مكافأة اعضاء مجلس االدارة

 6و8

9
5
 9و10
9
10
 9و10

)(89,435
)(575.942
)(26,381
)(14,143

)(76,626
)(434,384
9,777
)(13,746

–

)(2,200

جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
تعتبر اإليضاحات في الصفحات من  118الى ً 168
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القوائم المالية

التقري�ر االستراتيجي
تقري�ر مجلس اإلدارة
القوائم المالية

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 .1معلومات عامة

شركة مجموعة صافوال هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العرب�ية السعودية بموجب سجل تجاري رقم  4030019708صادر في مدينة جدة
بتاري�خ  21رجب 1399هـ (الموافق  16يونيو  1979م) .ت�أسست الشركة بموجب نظام الشركات في المملكة العرب�ية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م21/
بتاري�خ  29رب�يع األول 1398هـ (الموافق  9مارس 1978م).
يقع المكتب المسجل للشركة في العنوان التالي:
برج صافوال
المقر الرئيسي لألعمال "ذا هيد كوارترز بزنيس بارك"
شارع األمير فيصل بن فهد،
جدة 7333–23511
المملكة العرب�ية السعودية.
ت�تضمن القوائم المالية الموحدة المرفقة القوائم المالية لشركة مجموعة صافوال (الشركة) أو (الشركة األم) وشركاتها التابعة المحلية واألجنبية
(يشار إليهم مجتمعين بالمجموعة) حيث تقوم المجموعة بشكل جماعي بتصنيع وبيع الزي�وت النباتية وإنشاء الصناعات المكملة لها ومنافذ التجزئة ومنتجات
األلبان واألطعمة السريعة والتصدير واالستيراد والتعهدات التجارية والوكاالت التجارية ،وتنمية المنتجات الزراعية وأنشطة االست�ثمار العقاري.

 .1معلومات عامة (ت�تمة)
( )Iالشركات التابعة المملوكة مباشرة للشركة (ت�تمة)
 )2شركات تابعة متوقفة النشاط وشركات قابضة
نسبة الملكية ()٪
اسم الشركة التابعة

بلد الت�أسيس

النشاط الرئيسي

 31ديسمبر
2018م

 31ديسمبر
2017م

شركة أديم العرب�ية ("أديم")*

المملكة العرب�ية
السعودية

شركة قابضة

100

100

شركة األطر العرب�ية لالست�ثمار التجاري

المملكة العرب�ية
السعودية

شركة قابضة

المجمعات الموحدة لالست�ثمار العقاري (تحت التصفية)

المملكة العرب�ية
السعودية

100

100

شركة قابضة

100

100

شركة مدارك لالست�ثمارات

األردن

شركة قابضة

100

100

كما في  31ديسمبر 2018م ،لدى الشركة است�ثمارات في الشركات التابعة التالية (يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة"):

الشركة المتحدة لتطوي�ر الممتلكات

المملكة العرب�ية
السعودية

شركة متوقفة النشاط

( )Iالشركات التابعة المملوكة مباشرة للشركة
 )1شركات تابعة ذات نشاط تشغيلي

شركة الطعام الجيد**

المملكة العرب�ية
السعودية

شركة قابضة

شركة صافوال لالست�ثمارات الصناعية (إس آي آي سي)***

المملكة العرب�ية
السعودية

شركة قابضة

نسبة الملكية ()٪
اسم الشركة التابعة

بلد الت�أسيس

النشاط الرئيسي

شركة صافوال لألغذية

المملكة العرب�ية
السعودية

أغذية

شركة بنده للتجزئة ("بنده")*

المملكة العرب�ية
السعودية

التجزئة

المملكة العرب�ية
شركة المتون العالمية لالست�ثمار العقاري القابضة السعودية
شركة هرفي لخدمات األغذية ("هرفي")

شركة المخازن الكبرى التجارية ("جيانت")**
*
**
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 31ديسمبر
2018م

100
97.55

 31ديسمبر
2017م

100
91

العقارات

80

80

المملكة العرب�ية
السعودية

مطعم وإنتاج مخبوزات

49

49

المملكة العرب�ية
السعودية

التجزئة

–

10

100
100
–

100
–
5

* خالل 2017م ،استحوذت المجموعة على حصة ملكية بنسبة  ٪20في شركة أديم مقابل مبلغ قدره  52.29مليون ريال سعودي وقد أدى إلى زيادة حصة ملكية المجموعة إلى  .٪100نتج عن هذه
المعاملة استحواذ دون تغير في السيطرة وتم تسجيل المكسب الناتج البالغ  9.77مليون ريال سعودي ضمن حقوق الملكية تحت بند أثر المعامالت مع حقوق الملكية غير المسيطرة دون
تغي�ير في السيطرة.
** خالل السنة ،ووفق ًا لشروط وأحكام اتفاقية شراء األسهم ،وافقت صافوال على استحواذ  ٪51من حقوق ملكية مجموعة شركات الكبير (ايضاح  ))4( 1مقابل  571مليون ريال سعودي .وتم تنفيذ
الصفقة من خالل الشركة التابعة المملوكة للمجموعة بنسبة  ،٪100شركة الطعام الجيد ،وهي شركة ت�أسست في المملكة العرب�ية السعودية .تم إست�كمال عملية دفع العوض وإنهاء
اإلجراءات ذات الصلة في  31أكتوبر 2018م.
*** تمتلك المجموعة حقوق ملكية مسيطرة في إس آي آي سي من خالل ملكية غير مباشرة عن طري�ق شركة صافوال لألغذية .باإلضافة إلى ذلك ،وخالل 2017م ،أبرمت الشركة اتفاقية بيع/شراء
أسهم مع شركة صافوال لألغذية لتحوي�ل حصة ملكيتها البالغة  ٪5في شركة صافوال لالست�ثمارات الصناعية بالقيمة الدفترية .كما في نهاية السنة ،اكتملت اإلجراءات النظامية لعملية
وبناء عليه ،تم تسجيل التعديالت ذات الصلة في هذه القوائم المالية الموحدة.
التحوي�ل.
ً

تملك الشركة األم نسبة 2017( ٪100م )٪100 :من أسهم شركة صافوال لألغذية ("اس اف سي") ،والتي تم ت�أسيسها كشركة مساهمة مقفلة وفقا للقرار
الوزاري رقم /236ج بتاري�خ  21ذو القعدة 1435هـ ( 16سبتمبر 2014م) .وقبل أن ت�تحول إس إف سي إلى شركة مساهمة مقفلة ،كانت تعمل كشركة ذات
مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العرب�ية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  4030180782والصادر في جدة بتاري�خ  5رجب 1429هـ ( 8يوليو 2008م).

خالل الفترة المنتهية في  30يونيو 2018م ،قرر مساهمو بنده في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية استيعاب الخسائر المتراكمة بمبلغ  625مليون ريال سعودي وزيادة رأس المال بمبلغ
 1مليار ريال سعودي لتموي�ل العمليات المستقبلية للشركة .وقامت الشركة األم بتموي�ل مبلغ  1مليار ريال سعودي بالكامل مما أدى إلى زيادة حصتها في الملكية المباشرة في بنده.
تمتلك المجموعة حقوق ملكية مسيطرة في جيان من خالل ملكية غير مباشرة عن طري�ق بنده .خالل شهر ديسمبر 2017م ،أبرمت الشركة اتفاقية بيع/شراء أسهم مع بنده لتحوي�ل حصة
ملكيتها البالغة  ٪10في جيان بالقيمة الدفترية .كما في نهاية السنة ،اكتملت اإلجراءات النظامية لعملية النقل.
وبناء عليه ،يتم ت�كوي�ن تسجيل التعديالت ذات الصلة في هذه القوائم
ً
المالية الموحدة.

التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال 2018م

التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال 2018م
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القوائم المالية
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 .1معلومات عامة (ت�تمة)

 .1معلومات عامة (ت�تمة)

( )2شركة صافوال لألغذية
تعمل شركة صافوال لألغذية في تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية .وتعمل من خالل شركاتها التابعة المباشرة وغير المباشرة في تصنيع وتسوي�ق
وتوزيع المنتجات المتضمنة زي�وت الطعام والمعكرونة والسكر والمأكوالت البحرية والحلويات واالستصالح الزراعي في األسواق المحلية والدولية.

( )2شركة صافوال لألغذية (ت�تمة)
أ) شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لألغذية:

شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لألغذية:
نسبة الملكية ()٪
اسم الشركة التابعة

بلد الت�أسيس

النشاط الرئيسي

شركة عافية العالمية ("أي آي سي")

المملكة العرب�ية
السعودية

تصنيع زي�وت الطعام

شركة صافوال لالست�ثمارات الصناعية
("أس أي سي")

 31ديسمبر
2018م

95.19

 31ديسمبر
2017م

95.19

المملكة العرب�ية
السعودية

شركة قابضة

100

95

شركة الملكة للصناعات الغذائية

مصر

تصنيع المعكرونة

100

100

شركة الفراشة للصناعات الغذائية

مصر

تصنيع المعكرونة

100

100

شركة صافوال ألسواق األغذية الناشئة

الجزر العذراء
البريطانية

شركة قابضة

شركة عافية العالمية للتوزيع والتسوي�ق

95.43

95.43

المملكة العرب�ية
السعودية

تجارة وتوزيع

99

99

شركة صافوال لألغذية والسكر

جزر كايمان

شركة قابضة

95

95

شركة صافوال لألغذية الدولية المحدودة

اإلمارات العرب�ية
المتحدة

شركة قابضة

100

100

الشركة الدولیة للصناعات الغذائية
("آي إف آي")*

المملكة العرب�ية
السعودية

تصنيع الدهون

100

75

شركة سي فود إنترناشيونال تو المنطقة الحرة

اإلمارات العرب�ية
المتحدة

تجارة وتوزيع منتجات األغذية البحرية

60

60

شركة عافية العرب�ية لألغذية

المملكة العرب�ية
السعودية

شركة متوقفة النشاط

شركة المؤون العالمية القابضة ("المؤون")

المملكة العرب�ية
السعودية

شركة قابضة

مراسينا الدولیة لالست�ثمار العقاري ("مراسينا")

المملكة العرب�ية
السعودية

شركة قابضة

*

100
100
100

100
100

نسبة الملكية ()٪
اسم الشركة التابعة

بلد الت�أسيس

النشاط الرئيسي

 31ديسمبر
2018م

 31ديسمبر
2017م

شركة صافوال بيشهر ("إس بي إي سي")

إي�ران

شركة قابضة

90

90

شـركة مالينترا القابضة

لوكسمبورج

شركة متوقفة النشاط

100

100

صافوال لألغذية المحدودة ("إس إف إل")
شركة عافية العالمية – األردن

الجزر
البريطانية العذراء

شركة قابضة

100

100

األردن

شركة متوقفة النشاط

97.4

97.4

شـركة أنفسكز

الجزر
البريطانية العذراء

شركة متوقفة النشاط

شركة عافية العالمية

90

90

الجزر
البريطانية العذراء

شركة متوقفة النشاط

100

100

صافوال لألغذية العالمية

الجزر
البريطانية العذراء

شركة متوقفة النشاط

100

100

شركة كوغو غيدا ياتوم في ت�كاريت إيه إس
("كوغو")

تركيا

شركة قابضة

100

100

أسيل للغذاء – شركة قابضة

جزر كايمان

شركة قابضة

100

100

إس بي إي سي
شركة بيشهر الصناعية

إي�ران

تصنيع زي�وت الطعام

79.9

79.9

شركة طلوع بخش افتاب

إي�ران

تجارة وتوزيع

100

100

شركة صافوال بيشهر للسكر

إي�ران

تجارة وتوزيع

100

100

شركة نورتيكا جولدن ويت

إي�ران

تصنيع األغذية والحلويات

90

90

إس إف إل
شركة عافية العالمية مصر

مصر

تصنيع زي�وت الطعام

99.95

99.95

شركة صافوال غيدا ساناي ڤي تاكريت أنونيم

تركيا

تصنيع زي�وت الطعام

100

100

كوغو

100

خالل 2017م ،قررت شركة صافوال لألغذية ضخ رأس مال إضافي بقيمة  77مليون ريال سعودي في شركتها التابعة آي إف آي .تم االنتهاء من اإلجراءات النظامية ذات الصلة خالل الفترة
المنتهية في  30يونيو 2018م .ونتيجة لذلك ،زادت حصة ملكية شركة صافوال لألغذية في شركة آي إف آي من  ٪75إلى .٪93

في أبري�ل 2018م ،أبرمت شركة صافوال لألغذية اتفاقية بيع وشراء مع المساهم اآلخر في شركة آي إف آي لشراء  750,000سهم في شركة آي إف آي ،تمثل ٪7
من رأس المال ،بسعر شراء  7.5مليون ريال سعودي .تم االنتهاء من اإلجراءات النظامية المتعلقة بنقل األسهم خالل الربع الثالث من سنة 2018م .ونتيجة لذلك،
زادت حصة ملكية شركة صافوال لألغذية في شركة آي إف آي إلى .٪100

120
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التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال 2018م
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القوائم المالية

التقري�ر االستراتيجي
تقري�ر مجلس اإلدارة
القوائم المالية

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 .1معلومات عامة (ت�تمة)

 .1معلومات عامة (ت�تمة)

( )2شركة صافوال لألغذية (ت�تمة)
ب) شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لالست�ثمارات الصناعية:

( )3شركة بنده للتجزئة (ت�تمة)
خالل شهر سبتمبر 2017م ،قرر مساهمي بنده في اجتماع الجمعية العامة الغير العادية ،تخفيض الخسائر المتراكمة التي بلغت  824.79مليون ريال سعودي
في  30يونيو 2017م مقابل تخفيض رأس المال وعالوة إصدار واالحتياطي النظامي بقيمة  452.84مليون ريال سعودي و 191.60مليون ريال سعودي
و 180.35مليون ريال سعودي على التوالي.

نسبة الملكية ()٪
اسم الشركة التابعة

بلد الت�أسيس

النشاط الرئيسي

الشركة المتحدة للسكر ("يو إس سي")

المملكة العرب�ية
السعودية

تصنيع السكر

 31ديسمبر
2018م

74.48

 31ديسمبر
2017م

74.48

يو اس سي
شركة اإلسكندرية للسكر ،مصر ("أي اس سي إي")* مصر

في  16يناير 2019م ،قرر مساهمي بنده ،في اجتماع الجمعية العامة غير العادية ،تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ  695مليون ريال سعودي الطفاء خسائرها
المتراكمة وتال ذلك ضخ رأس مال بمبلغ  800مليون ريال سعودي من قبل المساهمين .ساهمت مجموعة صافوال بشكل فردي في ضخ رأس المال ،مما أدى
إلى زيادة حصة ملكية المجموعة في بنده إلى .٪98.87

تصنيع السكر

62.13

62.13

صناعات سكر البنجر

جزر كايمان

شركة متوقفة النشاط

100

100

( )4شركة الطعام الجيد
تمتلك الشركة األم حصة ملكية بنسبة  ٪100في شركة الطعام الجيد ("جي إف سي") ،والتي تم ت�أسيسها كشركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في المملكة
العرب�ية السعودية تحت السجل التجاري رقم  4030603674الصادر في جدة في  21رب�يع الثاني 1439هـ ( 8يناير 2018م).

شركة اإلسكندرية المتحدة الستصالح األراضي

مصر

استصالح األراضي

100

100

يتمثل نشاط شركة جي إف سي ،من خالل شركاتها التابعة المباشرة وغير المباشرة ،في تصنيع وتجارة الجملة والتجزئة وتوزيع األغذية المجمدة والمأكوالت
البحرية في األسواق المحلية والخارجية.

إيه إس سي إي

ج) شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال ألسواق األغذية الناشئة المحدودة:
شركة صافوال المغرب

المغرب

تصنيع زي�وت الطعام

100

100

صافوال لزي�وت الطعام (السودان) المحدودة

السودان

تصنيع زي�وت الطعام

100

100

شركة عافية العالمية – الجزائر

الجزائر

تصنيع زي�وت الطعام

100

100

د) شركة تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لألغذية الدولية المحدودة:
شركة بيهتام رويان كافيه الحديثة

إي�ران

إنتاج أطعمة وحلويات

100

100

هـ) شركة تابعة تحت سيطرة المؤون ومراسینا:
ألوفوغ تريدينغ دي ام سي
*

اإلمارات العرب�ية
المتحدة

تجارة وتوزيع

100

100

تزاول شركة بنده وشركاتها التابعة نشاط تجارة الجملة والتجزئة في توريدات األغذية والمواد االستهالكية .تعمل مجموعة بنده من خالل شبكة من متاجر
الهايبر ماركت والسوبر ماركت والمتاجر الصغيرة التابعة لها.
شركات تابعة تحت سيطرة شركة بنده:
نسبة الملكية ()٪
اسم الشركة التابعة

بلد الت�أسيس

النشاط الرئيسي

شركة المخازن الكبرى التجارية

المملكة العرب�ية
السعودية

التجزئة

المملكة العرب�ية
شركة بنده لخدمات التشغيل والصيانة والمقاوالت السعودية

 31ديسمبر
2018م

100

 31ديسمبر
2017م

90

الخدمات والصيانة

100

100

شركة بنده العالمية للتجزئة

مصر

التجزئة

100

100

شركة بنده الدولية لتجارة التجزئة*

اإلمارات العرب�ية
المتحدة

تم تصفيتها

–

100

شركة بنده للمخابز

المملكة العرب�ية
السعودية

مخابز

100

100

المملكة العرب�ية
السعودية

شركة متوقفة النشاط

جيان
الشركة اللبنانية للحلويات والمخابز

122

اسم الشركة التابعة

بلد الت�أسيس

النشاط الرئيسي

شركة مصنع األغذية المتنوعة

95

95

أبرمت بنده ،من خالل شركتها التابعة ،اتفاقية مع شركة دبي فيستيفال سيتي للتطوي�ر العقاري ذ.م.م .لبيع جميع أصولها كما في  15أبري�ل 2017م بما في ذلك حقوق الت�أجير والمخزون
والموجودات الثابتة لمتجر هايبر بنده ("المتجر") في دبي فستيفال سيتي مول في اإلمارات العرب�ية المتحدة مقابل مبلغ إجمالي  80مليون درهم إمارتي .ونتج عن االستبعاد ربح بمبلغ
 68.1مليون ريال سعودي خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م.

التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال 2018م

 31ديسمبر
2018م

 31ديسمبر
2017م

المملكة العرب�ية
السعودية

تصنيع األغذية المجمدة

51

–

شركة األحسن للتجارة

المملكة العرب�ية
السعودية

تجارة وتوزيع

51

–

شركة الهالل لالستيراد والتصدير

البحري�ن

تجارة وتوزيع

51

–

شركة مشاريع سهر المحدودة

اإلمارات العرب�ية
المتحدة

تجارة وتوزيع

51

–

شركة مصنع سهر لألغذية

اإلمارات العرب�ية
المتحدة

تصنيع األغذية المجمدة

51

–

شركة الكبير القابضة المحدودة

اإلمارات العرب�ية
المتحدة

شركة قابضة

51

–

شركة األفضل لتجارة المواد الغذائية

اإلمارات العرب�ية
المتحدة

تجارة وتوزيع

إن نسبة الملكية الفعلية في شركة اإلسكندرية للسكر ،مصر هي  31( ٪ 68ديسمبر 2017م.)٪68 :

( )3شركة بنده للتجزئة
تملك الشركة األم نسبة 2017( ٪97.55م )٪91 :من أسهم شركة بنده للتجزئة ("بنده") ،والتي تم ت�أسيسها كشركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب القرار
الوزاري رقم /235ج بتاري�خ  22رجب 1431هـ ( 3يوليو 2010م) .وقبل تحولها إلى شركة مساهمة مقفلة ،كانت بنده تعمل كشركة ذات مسؤولية محدودة في
المملكة العرب�ية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  1010137417والصادرة بالرياض بتاري�خ  1رب�يع األول 1416هـ ( 28يوليو 1995م).

*

شركات تابعة تحت سيطرة شركة جي إف سي (يشار إليها مجتمعة بـ "مجموعة شركات الكبير"):

نسبة الملكية ()٪

51

شركات تابعة تحت سيطرة شركة الكبير القابضة المحدودة:

–

نسبة الملكية ()٪

اسم الشركة التابعة

بلد الت�أسيس

النشاط الرئيسي

 31ديسمبر
2018م

 31ديسمبر
2017م

شركة كاسكيد لإلست�ثمارات المحدودة

اإلمارات العرب�ية
المتحدة

شركة است�ثمارية

100

–

شركة كاسكيد لألغذية البحرية

اإلمارات العرب�ية
المتحدة

تصنيع األغذية المجمدة

100

–

شركة مشاريع الصباح للمواد الغذائية

اإلمارات العرب�ية
المتحدة

تجارة وتوزيع

100

–

شركة األفضل لألغذية

سلطنة عمان

تجارة وتوزيع

100

–

 .2أسس اإلعداد
أ) المعاي�ير المحاسبية المطبقة
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفق ًا للمعاي�ير الدولية للتقاري�ر المالية المعتمدة في المملكة العرب�ية السعودية والمعاي�ير واإلصدارات األخرى
الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانوني�ين (المعاي�ير الدولية للتقاري�ر المالية) .هذه هي المجموعة األولى من القوائم المالية للمجموعة التي تم
فيها تطبيق المعيار الدولي للتقري�ر المالي " 9األدوات المالية" والمعيار الدولي للتقري�ر المالي " 15اإليراد من العقود مع العمالء" والتغي�يرات الناتجة على
السياسات المحاسبية الهامة موضحة في اإليضاح .4
 )1العرف المحاسبي/أسس القياس
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفهوم االستمرارية وعلى أساس الت�كلفة التاريخية ،باست�ثناء االست�ثمارات
المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر/المتاحة للبيع ،والتزامات الشركة والمخزون في إطار عالقة التحوط للقيمة العادلة ،واألدوات المالية
المشتقة ومنافع الموظفين والتي يتم إثباتها بالقيمة الحالية لاللتزام المستقبلي باستخدام طريقة وحدة االئ�تمان المخططة .تم إعادة تبويب بعض أرقام
المقارنة لت�تماشى مع العرض الحالي للقوائم المالية.
التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال 2018م
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 .2أسس اإلعداد (ت�تمة)

 .2أسس اإلعداد (ت�تمة)

أ) المعاي�ير المحاسبية المطبقة (ت�تمة)
 )2عملة النشاط والعرض
يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي والذي يمثل عملة النشاط للشركة .تم تقريب جميع المبالغ ألقرب ألف ،مالم يذكر خالف ذلك.

ب) التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة (ت�تمة)
 )4الهبوط في قيمة الموجودات غير المالية (ت�تمة)
يتم إثبات خسارة الهبوط في القيمة إذا زادت القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد عن قيمته القابلة لالسترداد.

ب) التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة من اإلدارة استخدام الحكم والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المقرر
عنها للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات المقرر عنها .وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

يتم إثبات خسائر الهبوط في القيمة ضمن الربح أو الخسارة .یتم توزيعها أوال لتخفيض القیمة الدفتریة ألي شهرة موزعة على الوحدة المولدة للنقد،
ثم لتقليل القیمة الدفتریة للموجودات األخرى في وحدة إنتاج النقد علی أساس تناسبي.

ت�تم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر .یتم إثبات مراجعات التقديرات بأثر مستقبلي.
األحكام
تشتمل اإليضاحات التالية على معلومات حول األحكام المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية التي لها األثر األكبر على المبالغ المدرجة في القوائم
المالية الموحدة:
( )1إيضاح (3أ)( – )1ما اذا كانت المجموعة تمارس السيطرة على الشركة المست�ثمر فيها
( )2إيضاح (3أ )( – )3تصنيف شركات مست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
( )3إيضاح (3ب)( – )4تطبيق محاسبة التحوط
( )4إيضاح (3ف) – تصنيف عقد اإليجار
( )5إيضاح (3م) – االعتراف باإليراد :ما إذا كانت اإليرادات معترف بها بمدى زمني أو نقطة زمنية محددة.
االفتراضات وتقديرات عدم الت�أكد
فيما يلي معلومات حول االفتراضات وتقديرات عدم الت�أكد التي لها ت�أثير جوهري على المبالغ المدرجة في القوائم المالية الموحدة:
 )1الهبوط في قيمة الذمم المدينة التجارية
يتم ت�كوي�ن مخصص لالنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن المجموعة لن ت�كون قادرة على تحصيل جميع
المبالغ المستحقة وفق ًا للشروط األصلية للذمم المدينة .إن الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه العميل ،وإمكانية دخول العميل في مرحلة إفالس أو إعادة
الهيكلة المالية ،والعجز أو الت�أخر في السداد تعتبر جميعها مؤشرات لالنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية .بالنسبة للمبالغ الفردية الهامة ،يتم إجراء
تقي�يم على أساس فردي .وبالنسبة للمبالغ غير الفردية الهامة ،ولكنها مت�أخرة ،فيتم تقي�يمها بشكل جماعي ،ويتم إثبات مخصص باألخذ باالعتبار طول المدة
الزمنية وفق ًا ألسعار االسترداد السابقة (أنظر االيضاح 3ي).
 )2مخصص مخزون متقادم
تقوم المجموعة بتحديد المخصص للمخزون المتقادم على أساس الخبرة التاريخية ،ومعدل الدوران المتوقع للمخزون ،عمر المخزون وحالته الراهنة،
والتوقعات الحالية والمستقبلية فيما يتعلق بالمبيعات .إن االفتراضات المستند عليها عند تحديد مخصص تقادم المخزون ت�تضمن اتجاهات المبيعات
المستقبلية ،والمتطلبات المتوقعة للمخزون ومكونات المخزون الالزمة لدعم هذه المبيعات والعروض المستقبلية .إن تقدير المجموعة لمخصص تقادم
المخزون قد يختلف جوهري ًا من فترة إلى أخرى نتيجة للتغيرات في عروض المنتجات المتعلقة بهذه المنتجات.
 )3األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات
تقدر اإلدارة العمر اإلنتاجي للممتلكات ،اآلالت والمعدات الحتساب االستهالك .ويتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ باالعتبار االستخدام المتوقع للموجودات أو
التلف المادي .تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويا ،ويتم تعديل االستهالك في المستقبل متى ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية
تختلف عن التقديرات السابقة.
 )4الهبوط في قيمة الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة في تاري�خ كل تقري�ر مالي بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها غير المالية (بخالف العقارات االست�ثمارية والمخزون وأصول الضري�بة المؤجلة)
لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على الهبوط في القيمة .وفي حالة وجود مثل ذلك المؤشر ،يتم تقدير المبلغ القابل لالسترداد من األصل .يتم اختبار
الشهرة سنويا لتحديد الهبوط في القيمة.
ولغرض اختبار الهبوط في القيمة ،يتم تجميع الموجودات معا في أصغر مجموعة من الموجودات التي تنتج تدفقات نقدية من االستخدام المستمر والتي
ت�كون مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية للموجودات األخرى أو الوحدات المحققة للنقد .يتم توزيع الشهرة الناتجة من دمج األعمال على الوحدات
المولدة للنقد أو مجموعات الوحدات المنتجة للنقد التي من المتوقع أن تستفيد من عمليات الدمج.
إن القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المولدة للنقد هي قيمة استخدامه أو قيمتها العادلة بعد خصم ت�كاليف البيع ،أيهما أعلى .يستند تقدير قيمة
االستخدام إلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخفضة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضري�بة الذي يعكس تقي�يمات السوق
الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لألصل أو وحدة إنتاج النقد.
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ال يتم عكس خسارة الهبوط في القيمة فيما يتعلق بالشهرة .أما بالنسبة للموجودات األخرى ،فيتم عكس خسارة الهبوط في القيمة فقط للمدى الذي
ال يتعدى فيه المبلغ الدفتري لألصل مبلغه الدفتري بعد خصم االستهالك أو اإلطفاء التي كان من الممكن تحديدها ما لم يتم إثبات خسارة الهبوط
في القيمة.
 )5منافع الموظفين – التزام المنافع المحددة
تم تطبيق بعض االفتراضات اإلكتوارية كما هو مبين في اإليضاح  21حول هذه القوائم المالية لتقي�يم القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة .إن أي تغي�يرات
في تلك االفتراضات خالل السنوات القادمة قد يؤثر على أرباح وخسائر تلك السنوات.
 )6االستمرارية
�يما لقدرة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة ،ولديها قناعة أن لدى المجموعة الموارد الكافية الستمرار أعماله في
أجرت إدارة المجموعة تقي ً
المستقبل القريب .إضافة لذلك ،فإن اإلدارة ليس لديها أي شكوك جوهرية في قدرة الشركة على االستمرارية .لذلك ،فإنه ال يزال يتم إعداد القوائم المالية
على أساس مبدأ االستمرارية.
 )7افتراضات أخرى
ت�تضمن اإليضاحات التالية معلومات حول االفتراضات األخرى والتقديرات غير المؤكدة:
 )1إيضاح (3ح) – مخصص خسائر المخزون
 )2إيضاح (ب) و – 37قياس القيم العادلة
 )3إيضاح (3ي) – الهبوط في قيمة الموجودات المالية وغير المالية
 )4إيضاح (3ل) – قياس التزامات المنافع المحددة
 )5إيضاح (3ك) – مخصص ت�كلفة إعادة األصل لحالته.

 .3السياسات المحاسبية الهامة

تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في هذه القوائم المالية الموحدة ،مالم يذكر خالف ذلك.
أ) تجميع األعمال
يتم المحاسبة عن تجميع األعمال (باست�ثناء الشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة) باستخدام طريقة االستحواذ .ويتم قياس ت�كلفة الشراء بالقيمة العادلة
للموجودات ،وأدوات حقوق الملكية الصادرة والمطلوبات المت�كبدة أو المفترض تحملها في تاري�خ التبادل ،وت�تضمن الت�كاليف العائدة مباشرة إلى الشراء.
ويتم قياس الموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد والمطلوبات وااللتزامات المحتملة المفترض تحملها في عمليات تجميع األعمال مبدئي ًا بالقيم العادلة
بتاري�خ الشراء .الت�كلفة في عمليات تجميع األعمال التي تزيد على حصة المجموعة في صافي القيمة العادلة للموجودات المقتناة القابلة للتحديد
والمطلوبات وااللتزامات المحتملة ،يتم تصنيفها كشهرة .عندما يكون الفائض سلبيا ،يتم إثبات ربح صفقة الشراء مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة.
يتم تحميل ت�كاليف المعامالت عند ت�كبدها ،ما لم ت�كن متعلقة بإصدار سندات الدين أو حقوق الملكية.
تقوم المجموعة باالختيار على أساس كل معاملة على حدة سواء لقياس الحصة غير المسيطرة بقيمتها العادلة أو بحصتها التناسبية من القيمة المثبتة
لصافي الموجودات المحددة في تاري�خ االستحواذ.
إذا تم تحقيق دمج األعمال على مراحل ،فإن أي حصة في حقوق الملكية سبق اقتناؤها يتم قياسها بالقيمة العادلة كما في تاري�خ االستحواذ وأي مكسب أو
خسارة ناتجة عن االستحواذ يتم تسجيلها في قائمة الربح أو الخسارة.
يتم إدراج ت�كاليف المعاملة ،بخالف تلك المرتبطة بإصدار سندات الدين أو حقوق الملكية ،التي ت�ت�كبدها المجموعة فيما يتعلق بدمج األعمال كمصروفات
عند ت�كبدها.
استحواذ من المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة
يتم قياس عمليات تجميع األعمال بما في ذلك الشركات أو األعمال الخاضعة لسيطرة مشتركة والمحاسبة عنها باستخدام القيمة الدفترية .ويتم إثبات قيمة
الموجودات والمطلوبات المقتناة بالقيم الدفترية عند انتقالها من دفاتر حسابات الشركة المسيطرة .ويتم إضافة مكونات حقوق ملكية الشركات المقتناة
إلى نفس المكونات داخل حقوق ملكية المجموعة ويتم إثبات أي أرباح أو خسائر تنتج عن ذلك مباشرة في حقوق الملكية.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 .3السياسات المحاسبية الهامة (ت�تمة)

 .3السياسات المحاسبية الهامة (ت�تمة)

أ) تجميع األعمال (ت�تمة)
( )1شركات تابعة
الشركات التابعة هي منشآت تسيطر عليها المجموعة .تعتبر المجموعة مسيطرة على المنشأة ،عندما ت�تعرض أو يكون لديها الحق في الحصول على عوائد
متغيرة من مشاركتها مع المنشأة ولديها القدرة على الت�أثير على تلك العوائد من خالل تحكمها في المنشأة .يتم توحيد القوائم المالية للشركات التابعة
في القوائم المالية من تاري�خ االستحواذ ،باعتباره التاري�خ الذي تحصل فيه المجموعة على السيطرة ويستمر التوحيد حتى تاري�خ توقف السيطرة.

ب) األدوات المالية
( )1اإلثبات والقياس األولي
يتم إثبات الذمم المدينة التجارية وأوراق الدين المصدرة مبدئي ًا عند نشأتها .يتم إثبات جميع الموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى عندما تصبح
طرفا في األحكام التعاقدية لألداة.
المجموعة
ً

جميع األرصدة داخل المجموعة والمعامالت واإليرادات والمصروفات واألرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت داخل المجموعة والمدرجة في الموجودات يتم
استبعادها بالكامل .كذلك أي أرباح وخسائر غير محققة ناتجة عن المعامالت داخل المجموعة يتم استبعادها عند التوحيد.
عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة ،فإنها تستبعد موجودات ومطلوبات الشركة التابعة وأي حقوق غير مسيطرة ذات صلة وعناصر حقوق
الملكية األخرى .يتم إثبات أي مكسب أو خسارة ناتجة في قائمة الربح أو الخسارة .أي حصة محتفظ بها في الشركة التابعة السابقة يتم قياسها بالقيمة
العادلة عند فقدان السيطرة.
يتم احتساب التغيرات في حصة المجموعة في ملكية شركة تابعة لها التي ال ينتج عنها تغي�ير في السيطرة كمعاملة حقوق ملكية ويتم تعديل القيمة
الدفترية للحقوق غير المسيطرة مقابل القيمة العادلة للمبلغ المدفوع ويتم إثبات الفرق مباشرة في حقوق الملكية تحت "ت�أثير المعامالت مع الحصة غير
المسيطرة دون تغي�ير في السيطرة".
( )2الشهرة
ت�تمثل الشهرة في الفرق بين ت�كلفة األعمال المشتراة وحصة المجموعة في صافي القيمة العادلة لموجودات الشركة المستحوذ عليها القابلة للتحديد
والموجودات والمطلوبات والمطلوبات المحتملة العائدة لألعمال المشتراة بتاري�خ الشراء .ويتم مراجعة تلك الشهرة لالنخفاض في قيمتها سنوي ًا أو عند
وجود أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد تعرضت لالنخفاض في قيمتها .وال يتم عكس خسارة الهبوط في قيمة الشهرة.
يتم تخصيص الشهرة لوحدات محققة للنقد بغرض اختبار الهبوط في القيمة .يتم إجراء التخصيص لتلك الوحدات المحققة للنقد أو مجموعات الوحدات المحققة
للنقد التي يتوقع أن تستفيد من دمج األعمال التي ارتفعت فيها الشهرة .يتم تحديد الوحدات أو مجموعات الوحدات عند أقل مستوى ت�تم عنده مراقبة
الشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية ،حيث أنها تمثل هي القطاعات التشغيلية.
( )3الحقوق في الشركات المست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
ت�تضمن حصص المجموعة في الشركات المست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية حصص في شركات زميلة ومشروعات مشتركة.
جوهريا ،وليس سيطرة ،على سياساتها التمويلية والتشغيلية ،ويعتبر الت�أثير الجوهري
�أثيرا
ً
الشركات الزميلة هي تلك المنشآت التي تملك الشركة فيها ت ً
قائم ًا بشكل عام عندما تملك الشركة ما يتراوح بين  ٪20و ٪50من حقوق التصويت في المنشأة األخرى .إن المشروع المشترك هو ترتيب يكون للمجموعة فيه
حقوقا في صافي موجودات الترتيب ،وليس في موجوداتها والتزاماتها تجاه مطلوباتها.
سيطرة مشتركة حيث يكون للمجموعة
ً

زائدا ،بالنسبة لبند غير مدرج
تجارية دون مكون مالي كبير) أو اإللتزام المالي بالقيمة العادلة
يتم القياس المبدئي لألصل المالي (ما لم يكن ذمم مدينة
ً
ً
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،ت�كاليف المعاملة العائدة مباشرة إلى االستحواذ أو الطرح .يتم القياس المبدئي للذمم المدينة التجارية
بسعرالمعاملة بدون مكون تموي�ل جوهري.
( )2التصنيف والقياس الالحق
الموجودات المالية – القياس المبدئي :السياسة المطبقة أعتبارا من  1يناير 2018م
عند القياس األولي ،يتم تصنيف الموجودات المالية على النحو المقاس به كما يلي :بالت�كلفة المطفأة ،بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر –
كأداة دين؛ بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل – كأداة حقوق الملكية أو بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة.
ال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية بعد القياس المبدئي إال إذا قامت المجموعة بتغي�ير نموذج األعمال إلدارة الموجودات المالية ،وفي هذه الحالة يتم
تصنيف جميع الموجودات المالية المت�أثرة في أول يوم من أيام فترة التقري�رالتي تعقب تغي�ير نموذج األعمال.
يقاس األصل المالي بالت�كلفة المطفأة إذا ما استوفى الشرطين التالي�ين وهو غير محدد بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
•يتم االحتفاظ به ضمن نموذج أعمال هدفه االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و
•تنشأ شروطها التعاقدية في تواري�خ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات من أصل المبلغ وفائدة على أصل المبلغ القائم.
تقاس أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت الشرطين التالي�ين وهي غير محددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
•االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال والذي يتحقق الغرض منه عن طري�ق تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية؛ و
•تنشأ شروطها التعاقدية في تواري�خ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات من أصل المبلغ وفائدة على أصل المبلغ القائم.
عند اإلثبات األولي الست�ثمارات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة ،يحق للمجموعة أن تختار بشكل نهائي عرض التغيرات الالحقة في
القيمة العادلة لالست�ثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر .يتم هذا االختيار على أساس كل است�ثمار على حدة.
إن جميع الموجودات المالية غيرالمصنفة كمقاسة بالت�كلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفق ًا للشرح أعاله ،يتم قياسها بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة .وهذا يتضمن جميع الموجودات المالية المشتقة .وعند اإلثبات المبدئي ،قد تختار المجموعة بشكل نهائي قياس أصل مالي
يفي بمتطلبات القياس بالت�كلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،وكذلك بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان القيام
بذلك يلغي أو يقلص بصورة جوهرية التباين المحاسبي الذي قد ينشأ.

يتم احتساب االست�ثمارات في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية (شركات مست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية) والتي
مبدئيا بسعر الت�كلفة ،بما في ذلك الشهرة المحددة عند االستحواذ .يتم إثبات حصة الشركة في أرباح وخسائر ما بعد االستحواذ في شركاتها
يتم االعتراف بها
ً
المست�ثمر في قائمة الربح أو الخسارة ويتم إثبات حصتها في حركات ما بعد االستحواذ في قائمة الدخل الشامل اآلخر للمجموعة.

اعتبارا من  1يناير 2018م
الموجودات المالية – تقي�يم نموذج األعمال :السياسة المطبقة
ً
تقوم المجموعة بعمل تقي�يم للغرض من نموذج األعمال الذي يكون األصل المالي محتفظ به على مستوى المحفظة ألن هذا يعكس الطريقة األمثل التي يدار
بها العمل والمعلومات التي يتم إرسالها إلى اإلدارة .ت�تضمن المعلومات ما يلي:
•يتم العمل على ضوء السياسات واألهداف المبينة للمحفظة والعمليات المطبقة لهذه السياسات .ويشمل ذلك إذا ما كانت استراتيجية اإلدارة تركز على
تحقيق إي�رادات الفائدة التعاقدية أواالحتفاظ بمعدل فائدة محدد بمطابقة مدة الموجودات المالية وبمدة اي مطلوبات مالية ذات الصلة أوالتدفقات
النقدية أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع الموجودات؛
•كيفية تقي�يم أداء المحفظة وإرسال تقاري�ر بشأنها إلى إدارة المجموعة؛
•المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال) وكيفية إدارة المخاطر؛
•كيفية تعويض المدراء ،أي إذا ما استند التعويض على القيمة العادلة للموجودات التي تمت إدارتها أو التدفقات النقدية التعاقدية التي تم تحصيلها؛ و
•ت�كرار وكمية وتوقيت مبيعات الموجودات المالية في الفترات السابقة وأسباب البيع والتوقعات بشأن أنشطة المبيعات المستقبلية.

ال على الهبوط في قيمة الموجودات المحولة.
كما يتم استبعاد الخسائر غير المحققة مالم توفر المعاملة دلي ً

إن تحوي�ل الموجودات المالية إلى أطراف ثالثة في المعامالت التي ال تؤهل إللغاء اإلثبات ال تعتبر مبيعات لهذا الغرض ،بما يتماشى مع إثبات المجموعة
المستمر للموجودات.

وعندما تزيد حصة المجموعة من الخسارة على حصتها في االست�ثمار في المجموعة المست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية ،فإن القيمة الدفترية لالست�ثمار
تنخفض إلى الصفر ويتم االستمرار بتحميل أي خسائر إضافية عندما ت�ت�كبد المجموعة التزامات قانونية أو تعاقدية أو إذا دفعت أي مبالغ نيابة عن الشركة
المست�ثمر فيها.
يتم استبعاد األرباح غير المحققة الناتجة من المعامالت مع الشركات المست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية مقابل الموجودات/المطلوبات إلى حد حصة
المجموعة في الشركة المست�ثمر فيها.

يتم إثبات األرباح والخسائر المخفضة الناتجة من الشركات المست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية في قائمة الربح أو الخسارة.
( )4حقوق غير مسيطرة
ت�تمثل الحقوق غير المسيطرة في الحقوق في الشركات التابعة التي ال تحتفظ الشركة بها والتي تقاس بالحصة التناسبية في صافي الموجودات المحددة
للشركة التابعة .ويتم معالجة المعامالت مع أطراف الحقوق غير المسيطرة كمعامالت مع أطراف من خارج المجموعة.

يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو التي ت�تم إدارتها وتقي�يم أدائها على أساس القيمة العادلة بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة.

يتم احتساب التغيرات في حصة المجموعة في شركة تابعة كنتيجة للمعامالت مع الحقوق غير المسيطرة التي ال ينتج عنها فقدان للسيطرة كمعامالت حقوق
ملكية ،أي كمعامالت مع المالك بصفتهم مالك .يتم تسجيل الفرق بين القيمة العادلة ألي مبالغ مدفوعة/مستلمة واألسهم ذات الصلة المستحوذ عليها/
المباعة بالقيمة الدفترية لصافي موجودات الشركة التابعة ضمن حقوق الملكية .كما يتم تسجيل األرباح والخسائر من بيع/شراء الحقوق غير المسيطرة ضمن
حقوق الملكية.
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القوائم المالية

التقري�ر االستراتيجي
تقري�ر مجلس اإلدارة
القوائم المالية

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 .3السياسات المحاسبية الهامة (ت�تمة)

 .3السياسات المحاسبية الهامة (ت�تمة)

ب) األدوات المالية (ت�تمة)
اعتبارا من  1يناير 2018م
المطبقة
السياسة
والخسائر:
والمكاسب
الالحق
القياس
الموجودات المالية –
ً
يتم تطبيق السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات المالية.

( )4األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط
تحتفظ المجموعة بأدوات مالية مشتقة للتحوط من مخاطر أسعار المخزون ،وااللتزامات المؤكدة ،ومخاطر أسعار الفائدة .عند التحديد األولي للتحوط ،تقوم
المجموعة بتوثيق العالقة بین أداة (أدوات) التحوط والبند (البنود) المتحوط لها ،بما في ذلك أهداف واستراتيجية إدارة المخاطر في تنفيذ معاملة التحوط،
باإلضافة إلی األساليب التي سيتم استخدامها لتقي�يم فعالية عالقة التحوط .تقوم المجموعة بعمل تقي�يم ،عند بداية عالقة التحوط وعلى أساس مستمر،
لتحديد ما إذا كان من المتوقع أن ت�كون أدوات التحوط لها فاعلية كبيرة في مواجهة التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبنود المتحوط لها
(خالل الفترة التي تم تحديد التحوط لها) ،وما إذا كانت النتائج الفعلية لكل تغطية هي ضمن نطاق سياسة إدارة المخاطر .بالنسبة للتحوط النقدي للتدفقات
النقدية للمعاملة المتوقعة ،ينبغي أن ت�كون المعاملة محتملة الحدوث بدرجة كبيرة وينبغي عرض التعرض للتغيرات في التدفقات النقدية التي قد تؤثر في
نهاية المطاف على صافي الدخل المقررعنها.

الحقا بالقيمة العادلة .يتم إثبات صافي األرباح والخسائر ،وتشمل أي
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة – يتم قياس هذه الموجودات
ً
فائدة أو إي�رادات توزيعات األرباح ،ضمن الربح أو الخسارة.
الحقا بالت�كلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة .يتم تخفيض الت�كلفة المطفأة
موجودات مالية بالت�كلفة المطفأة – يتم قياس هذه الموجودات
ً
بخسائر الهبوط في القيمة ،إن وجدت.
يتم إثبات إي�رادات الفائدة وأرباح وخسائر ترجمة العمالت األجنبية والهبوط في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة .يتم إثبات أي مكسب أو خسارة في الربح
أو الخسارة.
الحقا بالقيمة العادلة .يتم اثبات توزيعات األرباح
است�ثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر – يتم قياس هذه الموجودات
ً
كإي�رادات في قائمة الربح أو الخسارة ما لم تمثل توزيعات األرباح بشكل واضح استرداد جزء من ت�كلفة االست�ثمار .يتم اثبات صافي األرباح والخسائر األخرى ضمن
الدخل الشامل اآلخر وال يتم إعادة تصنيفها نهائي ًا في قائمة الربح أو الخسارة.
الموجودات المالية – السياسة المطبقة قبل  1يناير 2018
صنفت المجموعة موجوداتها المالية ضمن أحد الفئات التالية:
•قروض وذمم مدينة؛
•متاحة للبيع؛ و
•بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،وضمن هذه الفئة كـ:
•محتفظ بها للمتاجرة؛
•أدوات تحوط مشتقة؛ أو
•مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
موجودات مالية – القياس الالحق والمكاسب والخسائر :السياسة المطبقة قبل  1يناير 2018م.
موجودات مالية بالقيمة عادلة من خالل الربح أو الخسارة – المقاسة بالقيمة العادلة والتغيرات فيها ،بما في ذلك أي فائدة أو إي�رادات توزيعات األرباح،
تم إثباتها في الربح أو الخسارة .ومع ذلك ،للمشتقات المصنفة كأدوات تحوط.
موجودات مالية محتفظ بها لتاري�خ االستحقاق – مقاسة بالت�كلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
قروض وذمم مدينة – مقاسة بالت�كلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة.
موجودات مالية متاحة للبيع – المقاسة بالقيمة العادلة والتغيرات فيها ،بخالف خسائر الهبوط في القيمة ،إي�رادات الفوائد وفروقات العمالت األجنبية من
أدوات الدين ،تم إثباتها في الدخل الشامل اآلخر وت�تراكم في احتياطي القيمة العادلة .عندما تم إلغاء إثبات هذه الموجودات ،تم إعادة تصنيف الربح أو
الخسارة المتراكمة في حقوق الملكية ضمن الربح أو الخسارة.
المطلوبات المالية – التصنيف والقياس الالحق والمكاسب والخسائر
يتم تصنيف المطلوبات المالية باعتبارأنها مقاسة بالت�كلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .يتم تصنيف االلتزام المالي بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة إذا تم تصنيفه كمحتفظ به بغرض المتاجرة ،أو كان مشتق مالي أو تم تصنيفه على هذا النحو عند اإلثبات المبدئي .يتم قياس
المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وصافي األرباح والخسائر ،بما في ذلك أي مصروفات فائدة ،في قائمة الربح أو الخسارة .يتم
بعد ذلك قياس المطلوبات المالية األخرى بالت�كلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .يتم إثبات مصروفات الفوائد ومكاسب وخسائر صرف العمالت
أيضا في الربح أو الخسارة.
األجنبية في الربح أو الخسارة .يتم إثبات أي مكسب أو خسارة ً
( )3إلغاء اإلثبات
الموجودات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء إثبات األصل المالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي أو تحوي�ل الحقوق في استالم التدفقات النقدية
التعاقدية في معاملة يتم بموجبها انتقال كافة المخاطر والمنافع الخاصة بملكية أصل مالي أو التي ال تقوم فيها المجموعة بتحوي�ل أو االحتفاظ بكافة
مخاطر ومنافع األصل وال تحتفظ بالسيطرة على األصل المالي.

يتم إثبات المشتقات مبدئيا بالقيمة العادلة؛ ويتم االعتراف بت�كاليف المعاملة الناشئة في الربح أو الخسارة عند ت�كبدها .الحقا لإلثبات األولي ،يتم قياس
المشتقات بالقيمة العادلة ويتم المحاسبة عن التغيرات فيها كما هو موضح أدناه:
تحوط التدفق النقدي
عند تحديد أداة مشتقة كأداة تحوط للتحوط للتغيرات في التدفقات النقدية الناشئة إلى مخاطر معينة مرتبطة بأصل أو مطلوبات معترف بها ،على سبيل
المثال مقايضات أسعار الفائدة أو معاملة متوقعة محتملة الحدوث بدرجة كبيرة قد تؤثر على الربح أو الخسارة ،يتم إثبات الجزء الفعال من التغيرات في
القيمة العادلة للمشتقات المحددة والمؤهلة كتحوطات لتغيرات التدفقات النقدية في حقوق الملكية .يتم إثبات المكسب أو الخسارة المتعلقة بالجزء غير
مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ضمن "إي�رادات تموي�ل أو ت�كلفة تموي�ل".
الفعال
ً
يعاد تصنيف المبالغ المتراكمة في حقوق الملكية إلى مكسب أو خسارة في الفترات عندما يؤثر البند المتحوط له على الربح أو الخسارة (مثالً :عندما يحدث
البيع المتوقع المتحوط له) .يتم إثبات الربح أو الخسارة المتعلقة بالجزء الفعال من قيمة السلعة في قائمة الربح أو الخسارة ضمن "ت�كلفة اإليرادات".
ومع ذلك ،عندما ينتج عن المعاملة المتوقعة التي تم التحوط منها إثبات األصل غير المالي (على سبيل المثال ،المخزون) ،يتم تحوي�ل األرباح والخسائر المؤجلة
سابقا في حقوق الملكية من حقوق الملكية وتدرج في القياس األولي للت�كلفة .وفي النهاية يتم إثبات المبالغ المؤجلة في ت�كلفة اإليرادات للمخزون.
عندما تنتهي صالحية أداة التحوط أو يتم بيعها أو عندما ال يصبح التحوط مستوفيا لمعاي�ير محاسبة التحوط ،فإن أي أرباح أو خسائر متراكمة موجودة في
حقوق الملكية في ذلك الوقت تبقى في حقوق الملكية ويتم إثباتها عندما يتم إثبات المعاملة المتوقعة في الربح أو الخسارة .عندما يصبح من غير
المتوقع حدوث معاملة متوقعة ،يتم فور ٌا تحوي�ل الربح أو الخسارة المتراكمة التي تم إدراجها في حقوق الملكية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ضمن
"إي�رادات تموي�ل أو ت�كلفة تموي�ل".
التحوط للقيمة العادلة
تسجل التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المحددة والمؤهلة كتحوطات للتغيرات في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة مع أي تغيرات في
القيمة العادلة لألصل أو المطلوبات المتحوط لها المنسوبة إلى مخاطر التحوط لها .تطبق المجموعة محاسبة التحوط بالقيمة العادلة لمخاطر قيمة سلع
التحوط (السكر الخام) .يتم إثبات المكسب أو الخسارة المتعلقة بالجزء الفعال من معاملة التحوط في الربح أو الخسارة ضمن "ت�كلفة اإليرادات" .يتم إثبات
مباشرة في الربح أو الخسارة ضمن "إي�رادات تموي�ل أو ت�كلفة تموي�ل" .يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة
المكسب أو الخسارة المتعلقة بالجزء غير الفعال
ً
للتحوط المستقبلي في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ضمن "ت�كلفة اإليرادات".
مشتقات غير تجارية أخرى
عندما ال يتم االحتفاظ بأداة مالية مشتقة لغرض المتاجرة ،وال يتم تصنيفها ضمن عالقة تحوط مؤهلة ،يتم االعتراف بكافة التغيرات في قيمتها العادلة
مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ضمن "إي�رادات تموي�ل أو ت�كلفة تموي�ل".
مشتقات األدوات المالية ومحاسبة التحوط – السياسة المطبقة قبل  1يناير 2018م
السياسة المطبقة في المعلومات المقارنة المعروضة لسنة 2017م مماثلة لتلك المطبقة لسنة 2018م .مع ذلك ،تم اإلفصاح عن المشتقات المصنفة بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة على أنها محتفظ بها للمتاجرة في فترة المقارنة.
المقاصة
يتم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية ويعرض المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق قانوني نافذ إلجراء مقاصة لتلك
المبالغ وكذلك عندما يكون لدى المجموعة نية لتسويتها على أساس الصافي أو إلثبات األصل وتسوية االلتزام في آن واحد.
نقد وما في حكمه
يت�كون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد في الحسابات الجارية لدى البنوك واالست�ثمارات األخرى قصيرة األجل عالية السيولة ذات االستحقاق
األصلي ثالثة أشهر أو أقل ،إن وجدت ،والمتاحة للمجموعة دون أي قيود.

مطلوبات مالية
أيضا بإلغاء إثبات المطلوبات
تقوم المجموعة بإلغاء إثبات المطلوبات المالية عندما يتم سداد التزاماتها التعاقدية أو إلغائها أو انقضاءها .تقوم المجموعة ً
بناء على
المالية عندما يتم تعديل شروطها وتختلف التدفقات النقدية للمطلوبات المعدلة بشكل جوهري ،وفي هذه الحالة يتم إثبات مطلوبات مالية جديدة
ً
الشروط المعدلة بالقيمة العادلة.
عند إلغاء إثبات مطلوبات مالية ،يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية المطفأة والعوض المدفوع (بما في ذلك أي موجودات غير نقدية محولة أو مطلوبات
مفترضة) في الربح أو الخسارة.
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القوائم المالية

التقري�ر االستراتيجي
تقري�ر مجلس اإلدارة
القوائم المالية

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 .3السياسات المحاسبية الهامة (ت�تمة)

 .3السياسات المحاسبية الهامة (ت�تمة)

ج) التقاري�ر القطاعية
إن قطاع األعمال هو عنصر:
 )1يشارك في أنشطة األعمال التي من الممكن أن تحقق له إي�رادات ويتحمل بسببها مصروفات بما في ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالعمليات مع
العناصر األخرى للمجموعة؛
 )2يتم تحليل نتائج عملياته بشكل مستمر من قبل الرئيس المسئول عن صنع القرار التشغيلي وذلك التخاذ القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد
وتقي�يم األداء؛ و
 )3التي ت�توفر لها المعلومات المالية بشكل مستقل.

هـ) ممتلكات وآالت ومعدات
يتم قياس الممتلكات واآلالت والمعدات بالت�كلفة بعد خصم االستهالك المتراكم والخسارة المتراكمة للهبوط في القيمة .ت�تضمن الت�كلفة سعر الشراء وأي
قادرا على العمل بالطريقة التي تريدها اإلدارة.
ت�كاليف ترتبط مباشرة بإحضار األصل إلى الموقع والحالة الالزمة لجعله
ً

ت�تضمن نتائج القطاعات المبلغ عنها لمتخذ القرارات التشغيلية الرئيسي والمتضمنة لبنود منسوبه مباشرة لقطاع بعينه وكذلك تلك التي يمكن توزيعها على
أساس معقول.
د) ترجمة العمالت األجنبية
( )1المعامالت بالعمالت األجنبية
وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاري�خ تلك المعامالت .يتم تحوي�ل
يتم تحوي�ل المعامالت التي ت�تم بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية المعنية للمجموعة
ً
أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية في تاري�خ القوائم المالية إلى العملة التشغيلية بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاري�خ .بالنسبة
للموجودات والمطلوبات غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعملة األجنبية ،فيتم تحويلها إلى العملة الوظيفية وفق ًا ألسعار الصرف السائدة
في تاري�خ تحديد القيمة العادلة .يتم إدراج فروق العمالت األجنبية الناتجة عن إعادة التحوي�ل في الربح أو الخسارة ،باست�ثناء الفروق الناشئة عن إعادة تحوي�ل
أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (2017م :االست�ثمارات المتاحة للبيع) ،التزام مالي مصنف كتحوط من صافي
االست�ثمار في عملية أجنبية (انظر أدناه) ،أو تحوطات التدفقات النقدية المؤهلة ،والتي يتم إثباتها في الدخل الشامل اآلخر .ويتم تحوي�ل البنود غير النقدية
التي ت�تم بالعمالت األجنبية والتي تم قياسها بالت�كلفة التاريخية على أساس أسعار الصرف السائدة في تاري�خ المعاملة.
( )2العمليات األجنبية
يتم تحوي�ل موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية باست�ثناء االقتصادات ذات التضخم الجامح بما فيها الشهرة وتعديالت القيمة العادلة الناشئة عن االستحواذ
وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاري�خ التقري�ر المالي .يتم تحوي�ل إي�رادات ونفقات العمليات األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة في
تاري�خ المعامالت.
يتم إثبات فروقات صرف العمالت األجنبية الناتجة عن العمليات األجنبية في قائمة الدخل الشامل اآلخر ويتم تجميعها في احتياطي ترجمة العمالت األجنبية،
باست�ثناء الحد الذي يتم فيه توزيع فرق التحوي�ل على الحقوق غير المسيطرة.
يتم تحوي�ل توزيعات األرباح المستلمة من الشركة الزميلة األجنبية بأسعار التحوي�ل السائدة بتاري�خ المعاملة وتدرج فروقات الصرف الناتجة عن التحوي�ل في
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
عندما يتم بيع عملية أجنبية ،يتم تحوي�ل المبلغ ذي الصلة المحول إلى قائمة الربح أو الخسارة كجزء من الربح أو الخسارة عند البيع .وعند البيع الجزئي لشركة
تابعة ت�تضمن عملية أجنبية ،فإن النسبة ذات الصلة بهذا المبلغ التراكمي يتم إعادة ربطها بالحصة غير المسيطرة .في أي عملية بيع جزئي يتم إعادة تصنيف
الجزء ذي الصلة في قائمة الربح أو الخسارة.
أرباح أو خسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة عن بند نقدي مستحق من أو مستحق إلى عملية أجنبية ،والتي لم يتم التخطيط لتسويتها أو يحتمل أن تحدث في
جزءا من صافي االست�ثمار في العملية األجنبية ،يتم إثباتها في قائمة الدخل الشامل اآلخر ضمن احتياطي ترجمة
المستقبل المنظور وتعتبر في جوهرها ً
العمالت األجنبية.
( )3االقتصادات ذات التضخم الجامح
عندما يعتبر اقتصاد احدى البلدان الذي تعمل فيه المجموعة جامح التضخم ،والعملة الوظيفية ألحد منشآت المجموعة هي العملة المحلية لهذا االقتصاد
جامح التضخم ،يتم تعديل القوائم المالية لهذه المنشآت بحيث يتم عرضها فيما بعملة وحدة القياس في نهاية فترة التقري�ر .ويشمل ذلك إعادة عرض الدخل
والمصروفات لتعكس التغيرات في مؤشر األسعار العام منذ بداية فترة إعداد التقاري�ر وإعادة عرض البنود غير النقدية في قائمة المركز المالي الموحدة،
مثل الممتلكات واآلالت والمعدات والمخزون ،ليعكس ذلك القوة الشرائية الحالية كما في نهاية السنة باستخدام مؤشر أسعار عام من تاري�خ إثباتها ألول مرة.
يتم تضمين المكسب أو الخسارة على صافي المركز المالي في ت�كاليف التموي�ل أو الدخل للسنة .ال يتم تعديل المبالغ المقارنة .عندما ال يكون اقتصاد بلد ما،
اقتصادا جامح التضخم ،ت�توقف المجموعة عن تطبيق طريقة المحاسبة في االقتصادات ذات التضخم الجامح في نهاية فترة التقري�ر
حيث تعمل المجموعة،
ً
والتي تسبق مباشرة الفترة التي يتوقف فيها وضع التضخم الجامح .تعتبر المبالغ المدرجة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في ذلك التاري�خ
بمثابة القيم الدفترية للقوائم المالية الموحدة الالحقة للمجموعة .لغرض توحيد المكونات األجنبية العاملة في اقتصادات التضخم الجامح؛ يتم ترجمة بنود
قائمة المركز المالي والربح أو الخسارة بسعر اإلغالق.
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ت�تضمن ت�كلفة الموجودات التي يتم بناؤها ذاتيا ت�كلفة المواد والعمالة المباشرة وأي ت�كاليف أخرى تنسب مباشرة إلى جعل الموجودات في حالة صالحة
لالستخدام المحدد لها وت�كاليف تفكيك وإزالة البنود واستعادة الموقع المقامة عليه وت�كاليف االقتراض علی الموجودات المؤهلة.
عندما يختلف العمر اإلنتاجي ألجزاء مهمة من أحد بنود الممتلكات واآلالت المعدات ،ت�تم المحاسبة عن ذلك األصل كبند منفصل من بنود الممتلكات
واآلالت والمعدات.
یتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد أحد بنود الممتلكات والمعدات بمقارنة متحصالت االستبعاد مع القیمة الدفتریة للممتلكات واآلالت والمعدات
ویتم إثباتها بالصافي ضمن قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
يتم إثبات ت�كلفة استبدال جزء من أحد بنود المصانع الممتلكات واآلالت والمعدات ضمن القيمة الدفترية لذلك األصل عندما يكون من المحتمل تدفق منافع
اقتصادية من ذلك الجزء من األصل للمجموعة ،وعندما يمكن قياس الت�كلفة بشكل موثوق .يتم استبعاد القيمة الدفترية للبند المستبدل .يتم إثبات ت�كلفة
الخدمة اليومية للممتلكات والمعدات في قائمة الربح أو الخسارة عند ت�كبدها.
يمثل االستهالك التوزيع المنتظم للمبلغ القابل لالستهالك ألحد الموجودات على مدى العمر اإلنتاجي المقدر له .تمثل قيمة االستهالك ت�كلفة األصل ،أو أي
مبلغ آخر يتم استبداله بالت�كلفة ،بعد خصم قيمته المتبقية.
يتم تحميل االستهالك على قائمة الربح أو الخسارة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر للممتلكات واآلالت والمعدات .يتم إطفاء
الموجودات المست�أجرة على مدى فترة اإليجار أو عمرها اإلنتاجي أيهما أقل .ال يتم استهالك األراضي.
وفيما يلي األعمار اإلنتاجية التقديرية للموجودات:
سنوات

مباني
تحسينات على مباني مست�أجرة
آالت ومعدات
أثاث ومعدات مكتبية
سيارات

50 – 12.5
33 – 3
30 – 3
16 – 3
10 – 4

سنويا على األقل وتعديلها إذا لزم األمر .لتقي�يم الهبوط في قيمة الممتلكات واآلالت
يتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية
ً
والمعدات ،يرجى الرجوع إلى سياسة الهبوط في قيمة الموجودات غير المالية اإليضاح"3 ،ي".
و) موجودات غير ملموسة
يتم قياس الموجودات غير الملموسة ،بخالف الشهرة ،التي يتم شراؤها من قبل المجموعة ولها أعمار إنتاجية محددة بالت�كلفة بعد خصم اإلطفاء المتراكم
وخسائر الهبوط في القيمة المتراكمة.
ت�تم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تزيد المنافع االقتصادية الكامنة في األصل التي ت�تعلق به تلك المصروفات .يتم إثبات جميع المصروفات األخرى،
بما في ذلك المصروفات على الشهرة والعالمات التجارية الناشئة داخلي ًا ،ضمن قائمة الربح أو الخسارة عند ت�كبدها.
يتم احتساب اإلهالك على أساس ت�كلفة األصل ،أو أي مبلغ آخر مستبدل للت�كلفة ،بعد خصم قيمته المتبقية ويتم إثباته في قائمة الربح أو الخسارة بطريقة
القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة من تاري�خ إتاحتها لالستخدام حيث أن هذه هي الطريقة األمثل التي تعكس بشكل دقيق
مدى استهالك المنافع االقتصادية الكامنة في األصل.
ز) است�ثمار عقاري
العقارات االست�ثمارية هي العقارات المحتفظ بها إما للحصول على إي�رادات إي�جار أو لزيادة رأس المال أو لكليهما ،ولكن ليس للبيع في سياق العمل االعتيادي
أو االستخدام في إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات أو ألغراض إدارية.
يتم قياس العقارات االست�ثمارية بالت�كلفة بعد خصم االستهالك المتراكم والخسارة المتراكمة لالنخفاض في القيمة .عند تغي�ير استخدام األصل كأن يتم إعادة
الحقا.
تبوي�به ضمن الممتلكات والمعدات ،تصبح قيمته العادلة في تاري�خ إعادة التبويب نفس ت�كلفته
ً
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 .3السياسات المحاسبية الهامة (ت�تمة)

 .3السياسات المحاسبية الهامة (ت�تمة)

ح) مخزون
يتم إثبات المخزون بالت�كلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل .ويتم تحديد الت�كلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح .وت�تضمن الت�كلفة النفقات
التي يتم ت�كبدها لشراء المخزون ،وت�كاليف اإلنتاج أو التحوي�ل والت�كاليف األخرى التي يتم تحملها لجلب المخزون إلى موقعه الحالي وحالته الراهنة .في حالة
المخزون المصنع واألعمال تحت التنفيذ ،ت�تضمن الت�كلفة حصة مناسبة من المصروفات غير المباشرة لإلنتاج على أساس الطاقة التشغيلية العادية.

ي) هبوط في القيمة (ت�تمة)
إن الدليل الموضوعي على أن الموجودات المالية (باست�ثناء األوراق المالية) قد هبطت قيمتها يمكن أن يشمل ت�أخر أو تخلف المدين عن السداد ،وإعادة هيكلة
الم ْص ِدر مرحلة اإلفالس ،أو عدم وجود سوق
المبلغ المستحق للمجموعة بشروط ال تجد المجموعة خيار ًا سوى قبولها ،أو وجود مؤشرات لدخول المدين أو ُ
نشط لألوراق المالية .باإلضافة إلى ذلك ،وبالنسبة لالست�ثمار في أسهم حقوق الملكية ،فإن هبوط الجوهري أو المتواصل في قيمتها العادلة إلى ما دون
ال على هبوط في القيمة.
ت�كلفتها يمثل دلي ً

وقد ت�تضمن الت�كلفة أيضا التحويالت من الدخل الشامل اآلخر ألي مكسب أو خسارة من تحوطات التدفق النقدي المؤهلة لمشتريات المخزون بالعمالت األجنبية.
باإلضافة إلى ذلك ،قد يشمل المخزون أيض ًا مكسب أو خسارة محولة من القيمة العادلة من االلتزامات المؤكدة بسبب محاسبة تحوط القيمة العادلة وأثر
التقي�يم العادل لمخاطر أسعار المخزون المتحوط له ضمن تحوط القيمة العادلة.
ت�ت�كون صافي القيمة القابلة لالسترداد من سعر البيع التقديري خالل السير االعتيادي لألعمال بعد خصم أي ت�كاليف إنتاج إضافية لإلكمال ومصروفات البيع
والتوزيع .ويتم ت�كوي�ن مخصص ،عند اللزوم ،للمخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف.
ط) موجودات ومطلوبات مصنفة كمحتفظ بها للبيع
يتم تصنيف الموجودات غير المتداولة أو مجموعات االستبعاد التي تشتمل على موجودات ومطلوبات ،التي يتوقع استردادها بشكل رئيسي من خالل البيع
وليس من خالل االستخدام المستمر ،كمحتفظ بها للبيع .وقبل تصنيفها كمحتفظ بها للبيع ،يتم إعادة قياس الموجودات أو مكونات مجموعة االستبعاد وفق ًا
ناقصا ت�كلفة البيع أيهما أقل .يتم
للسياسيات المحاسبية للمجموعة .ولذلك ،يتم قياس الموجودات أو مجموعة االستبعاد بالقيمة الدفترية والقيمة العادلة
ً
ال على الشهرة ومن ثم على الموجودات والمطلوبات المتبقية على أساس تناسبي،
توزيع خسارة انخفاض في القيمة بشكل عام للمجموعة المستبعدة أو ً
باست�ثناء أنه ال يتم تخصيص أي خسارة للمخزون والموجودات المالية وموجودات الضرائب المؤجلة وأصول منافع الموظفين واالست�ثمارات العقارية والتي
ال تزال تقاس وفقا للسياسات المحاسبية للمجموعة .يتم إثبات خسائر الهبوط في القيمة عند التصنيف المبدئي كمحتفظ بها للبيع ،وبعد ذلك يتم االعتراف
بالمكاسب أو الخسائر الالحقة الناتجة عن إعادة القياس ضمن الربح أو الخسارة .ال يتم إثبات المكاسب التي تزيد عن أي خسارة انخفاض في القيمة تراكمية.
العملية المتوقفة هي أحد مكونات (وحدة توليد النقد) لمنشأة تم بيعها أو تصنيفها كمحتفظ بها للبيع و:
•يمثل خط ًا رئيسي ًا لألعمال أو منطقة جغرافية للعمليات؛
جزء من خطة واحدة منسقة للتصرف في خط تجاري كبير أو مستقل أو منطقة جغرافية للعمليات؛ أو
•تشكل ً
•تعتبر شركة تابعة تم شرائها بغرض إعادة بيعها.
يتم التصنيف كعملية غير مستمرة عندما يحدث االستبعاد أو يحقق النشاط الشروط الالزمة لتصنيفه كأصل محتفظ به للبيع ،أيهما أسبق .عندما يصنف النشاط
ضمن العمليات غير المستمرة ،يتم إعادة عرض قوائم المقارنة للربح او الخسارة والدخل الشامل اآلخر كما لو كان النشاط تم تصنيفه ضمن العمليات غير
المستمرة من بداية فترة المقارنة ،بينما ال يتم إعادة عرض قائمة المركز المالي لفترة المقارنة.
ي) هبوط في القيمة
 .1الموجودات المالية
اعتبارا من  1يناير 2018م
السياسة المطبقة
ً
األدوات المالية وموجودات العقود
تقوم المجموعة بإثبات مخصصات للخسائر االئ�تمانية المتوقعة على موجودات مالية مقاسة بالت�كلفة المطفأة.
تقوم المجموعة بقياس مخصصات خسارة للذمم المدينة التجارية والموجودات المالية األخرى بمبلغ يعادل الخسائر االئ�تمانية المتوقعة للعمر الكلي
التي تنتج عن كل األحداث االفتراضية المحتملة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية.
الفترة القصوى التي يتم أخذها في االعتبار عند تقدير الخسائر االئ�تمانية المتوقعة هي الحد األقصى للفترة التعاقدية التي ت�تعرض فيها المجموعة
لمخاطر االئ�تمان.
قياس الخسائر االئ�تمانية المتوقعة
الخسائر االئ�تمانية المتوقعة هي تقدير مرجح للخسائر االئ�تمانية .يتم قياس الخسائر االئ�تمانية بالقيمة الحالية لكل العجز النقدي (أي الفرق بين التدفقات
وفقا للعقد والتدفقات النقدية التي ت�توقع المجموعة تلقيها) .عند تقدير الخسائر االئ�تمانية المتوقعة ،تنظر المجموعة
النقدية المستحقة إلى المنشأة
ً
للمعلومات المعقولة والداعمة ذات الصلة والمتاحة دون ت�كلفة أو جهد غير مبرر .ويشمل ذلك المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية استناد ًا إلى الخبرة
التاريخية للمجموعة والتقي�يم االئ�تماني المدروس بما في ذلك المعلومات التطلعية.
عرض مخصص الخسائر االئ�تمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي
يتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالية التي تقاس بالت�كلفة المطفأة من القيمة الدفترية للموجودات.
السياسة المطبقة قبل  1يناير 2018م
يتم إجراء تقي�يم في تاري�خ كل تقري�ر مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على هبوط في قيمة أصل ما .وفي حالة وجود مثل هذا الدليل يتم إثبات
أي خسارة انخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة.
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يتم إثبات خسارة الهبوط في قيمة األوراق المالية االست�ثمارية المتاحة للبيع بإعادة تصنيف الخسائر المتراكمة في احتياطي القيمة العادلة ضمن قائمة
الربح أو الخسارة .إن المبلغ المعاد تصنيفه هو الفرق بین ت�كلفة االستحواذ (بالصافي بعد خصم أي دفعات رئيسية واإلطفاء) والقيمة العادلة الحالیة بعد خصم
سابقا في قائمة الربح أو الخسارة.
أي خسارة انخفاض في القيمة تم إثباتها
ً
إذا زادت القيمة العادلة ألحد الموجودات المالية في فترة الحقة وكان من الممكن ربط الزيادة بشكل موضوعي بحدث وقع بعد إثبات خسارة هبوط في
القيمة في قائمة الربح أو الخسارة ،فيتم عكس خسارة هبوط في القيمة ،مع المبلغ المعكوس المثبت في قائمة الربح أو الخسارة .ومع ذلك ،يتم إثبات أي
استرداد الحق في القيمة العادلة النخفاض قيمة أداة حقوق ملكية متاحة للبيع ضمن الدخل الشامل اآلخر
 .2الموجودات غير المالية
يتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية للمجموعة ،بخالف المخزون والموجودات الضري�بية المؤجلة ،في تاري�خ كل تقري�ر مالي لتحديد ما إذا كان
هناك أي مؤشر على هبوط في القيمة .وفي حالة وجود مثل ذلك المؤشر ،يتم تقدير المبلغ القابل لالسترداد من األصل.
لغرض تقي�يم هبوط في قيمة الموجودات ،يتم تجميع الموجودات إلى أدنى مستوى لها بحيث يمكن تحديد التدفقات النقدية لكل وحدة بصورة منفصلة
(وحدة توليد النقد) .يظهر هبوط في القيمة عندما ت�تجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد القيمة القابلة لالسترداد والتي تمثل القيمة
العادلة بعد خصم مصروفات البيع أو قيمة استخدام األصل ،أيهما أعلى .تستند قيمة االستخدام على أساس نموذج التدفق النقدي المخصوم ،حيث يتم خصم
التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة باستخدام معدل خصم ما قبل الضري�بة والذي يعكس تقي�يمات السوق الحالية للقيمة الوقتية للمال والمخاطر
المتعلقة باألصل.
يتم إثبات خسارة الهبوط في القيمة في الربح أو الخسارة .إن الخسارة الناتجة عن الهبوط في القيمة التي يتم إدراجها فيما يتعلق بالوحدات المحققة
للنقد يتم توزيعها في البداية لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة تم توزيعها على الوحدات ،ثم لتخفيض القيم الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة
(أو مجموعة الوحدات) على أساس تناسبي.
ال يتم عكس خسارة الهبوط في القيمة فيما يتعلق بالشهرة .فيما يتعلق بالموجودات األخرى ،يتم تقي�يم خسارة الهبوط في القيمة المثبتة في فترات
سابقة في تاري�خ كل تقري�ر لتحديد وجود أي مؤشرات على انخفاض الخسارة من عدمه .يتم عكس خسارة الهبوط في القيمة إذا كان هناك تغير ًا في التقديرات
المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد .يتم عكس خسارة الهبوط في القيمة فقط للمدى الذي ال يتعدى فيه المبلغ الدفتري لألصل مبلغه الدفتري بعد
خصم االستهالك أو اإلطفاء التي كان من الممكن تحديدها ما لم يتم إثبات خسارة الهبوط في القيمة.
ال يتم إثبات الشهرة التي تشكل جزء ًا من القيمة الدفترية لالست�ثمار في الشركة الزميلة بشكل منفصل ،وبالتالي ال يتم اختبار الهبوط في القيمة بشكل
منفصل .بدال من ذلك ،يتم اختبار كامل مبلغ االست�ثمار في الشركة الزميلة لتحديد هبوط في القيمة كأصل واحد عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن
االست�ثمار في شركة زميلة قد تنخفض قيمته.
ك) مخصصات
يتم إثبات المخصص إذا ظهر نتيجة ألحداث سابقة أن لدى المجموعة التزام حالي نظامي أو تعاقدي يمكن تقدير مبلغه بشكل موثوق ومن المحتمل أن يتطلب
تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا االلتزام .يتم تحديد المخصصات عن طري�ق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل ما قبل الضري�بة
الذي يعكس تقي�يمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لاللتزام .يتم إثبات إلغاء الخصم كت�كلفة تموي�ل.
تقوم المجموعة بتسجيل مخصص ت�كاليف اإلزالة أو مرافق التصنيع وتجديد تحسينات على مباني مست�أجرة .يتم توفير هذه الت�كاليف بالقيمة الحالية للت�كاليف
المتوقعة لتسوية االلتزام باستخدام التدفقات النقدية المقدرة ويتم إثباتها كجزء من ت�كلفة األصل المعين .يتم خصم التدفقات النقدية بمعدل يعكس
تقي�يمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لاللتزام ذي الصلة .يتم تحميل إلغاء الخصم كمصروفات مت�كبدة وإثباته في قائمة الربح أو
سنويا ويتم تعديلها بحسب مقتضى الحال .ت�تم إضافة التغي�يرات في
الخسارة كت�كلفة تموي�ل .ت�تم مراجعة الت�كاليف المستقبلية المقدرة إليقاف التشغيل
ً
الت�كاليف المستقبلية المقدرة أو في معدل الخصم المطبق أو يتم خصمها من ت�كلفة األصل.
ل) مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
خطة المنافع المحددة
وفقا لخطة منافع نهاية الخدمة للموظفين كخطة منافع محددة غير ممولة ويتم حسابها عن طري�ق تقدير مبلغ االستحقاق
يتم احتساب التزامات المجموعة
ً
المستقبلي الذي اكتسبه الموظفون في الفترات الحالية والسابقة وتخفيض هذا المبلغ .يتم احتساب التزام المنافع المحددة من قبل خبير إكتواري مؤهل
باستخدام طريقة وحدة االئ�تمان المخططة .يتم إثبات تقي�يم التزامات المنافع المحددة التي ت�ت�كون من األرباح والخسائر اإلكتوارية مباشرة في قائمة الدخل
الشامل اآلخر األولية الموحدة .تقوم المجموعة بتحديد صافي مصروفات الفوائد على مطلوبات المنافع المحددة عن الفترة بتطبيق معدل الخصم المستخدم
لقياس التزام المنافع المحددة في بداية الفترة السنوية إلى التزامات المنافع المحددة في ذلك التاري�خ ،مع األخذ في االعتبار أي تغيرات في صافي
مطلوبات المنافع المحددة خالل الفترة كنتيجة للمنافع المدفوعة .يتم إثبات صافي مصروفات الفوائد والمصروفات األخرى المتعلقة بخطط المنافع المحددة
ضمن مصروفات الموظفين في قائمة الربح أو الخسارة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 .3السياسات المحاسبية الهامة (ت�تمة)

 .3السياسات المحاسبية الهامة (ت�تمة)

ل) مكافأة نهاية الخدمة للموظفين (ت�تمة)
منافع موظفين قصيرة األجل
يتم احتساب مخصص منافع الموظفين قصيرة األجل كمصروفات عند تقديم الخدمات ذات الصلة .يتم إثبات المطلوبات الخاصة بالمبلغ المتوقع دفعه في إطار
المكافآت النقدية قصيرة األجل أو خطط تقاسم األرباح ،إذا كان لدى المجموعة التزامات قانونية حالية أو استداللية لدفع هذا المبلغ كنتيجة للخدمة السابقة
التي تم تقديمها للموظف ويمكن تقدير االلتزام بشكل موثوق.

م) اإليرادات (ت�تمة)
إي�رادات تروي�ج
ت�ت�كون إي�رادات التروي�ج من الدخل المكتسب من تروي�ج المنتجات المختلفة من قبل البائعين داخل متاجر المجموعة مثل وثالجات التبريد وفي المنشورات
التروي�جية والنشرات اإلعالنية .يتم إثبات إي�رادات التروي�جي بمرور الوقت عند تقديم الخدمات.

م) اإليرادات
السياسة المطبقة قبل  1يناير 2018م
ت�تحقق اإليرادات عند استيفاء الشروط التالية:
•وجود احتمالية بتدفق منافع اقتصادية للمجموعة،
•يمكن قياسها بشكل موثوق بغض النظر عن موعد سدادها ،و
•إمكانية تحديد الت�كلفة المت�كبدة والت�كاليف المستقبلية المتوقعة حتى تاريخه وإمكانية قياسها بشكل موثوق.
وفقا لشروط الدفع المحددة تعاقدي ًا .وي�جب كذلك استيفاء معاي�ير التحقق المحددة
يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المبالغ المدينة
ً
أدناه قبل تحقق اإليرادات.
مبيعات بضائع
يتم إثبات اإليرادات من المبيعات عند تسليم أو شحن المنتجات التي يتم بمقتضاها انتقال المخاطر والمنافع الهامة المرفقة لملكية البضاعة إلى المشتري
بحيث ال يكون للشركة سيطرة فعالة أو مشاركة إدارية مستمرة بالدرجة التي ترتبط عادة بملكية البضاعة .ويتم تسجيل المبيعات بعد خصم المردودات والخصم
التجاري وخصم الكمية.
إي�رادات اإليجار
يتم إثبات اإليرادات من اإليجار بطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار .يتم إثبات عوائد اإليجارات كجزء ال يتجزأ من إجمالي اإليرادات اإليجارية على مدى
مدة عقد اإليجار.
إي�رادات التروي�ج والعرض
ت�ت�كون إي�رادات الدعاية والعرض من اإليرادات المكتسبة من اإلعالن والعرض عن عدة منتجات من قبل البائعين داخل متاجر التجزئة التابعة للمجموعة ويتم
إثباتها في الفترة التي ت�كتسب فيها.
إي�راد عموالت
ال وليس كطرف رئيسي في معاملة ما ،فإن اإليرادات المعترف بها ت�كون هي صافي مبلغ العمولة على المعاملة التي
عندما ت�تصرف الشركة بصفتها وكي ً
قامت بها الشركة.
اعتبارا من  1يناير 2018م
السياسة المطبقة
ً
المعيار الدولي للتقري�ر المالي " :15اإليرادات من العقود مع العمالء" يحل محل معيار المحاسبة الدولي " :11عقود البناء" ،معيار المحاسبة الدولي :18
"اإليرادات" والتفسيرات ذات الصلة ،وهي تنطبق على جميع اإليرادات الناشئة عن العقود مع العمالء ،ما لم ت�كن ت�كون تلك العقود في نطاق المعاي�ير األخرى.
نموذجا من خمس خطوات للمحاسبة عن اإليرادات الناشئة من العقود مع العمالء .بموجب المعيار الدولي للتقري�ر المالي  ،15يتم قياس
يحدد المعيار الجديد
ً
اإليرادات على أساس المقابل المحدد في العقد مع العميل .تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات عندما تنقل السيطرة على بضاعة أو خدمة إلى العميل.
يتطلب المعيار الدولي للتقري�ر المالي  15من المنشآت ممارسة الحكم ،مع الوضع في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبيق كل خطوة من
أيضا المحاسبة عن الت�كاليف اإلضافية للحصول على العقد والت�كاليف المرتبطة مباشرة بتنفيذ العقد.
خطوات النموذج على العقود مع عمالئها .يحدد المعيار ً
فيما يلي اإلفصاح عن طبيعة وتوقيت التزامات األداء في العقود المبرمة مع العمالء والسياسات ذات الصلة لالعتراف باإليرادات:
مبيعات بضائع
يتم إثبات اإليرادات من المبيعات عند تسليم أو شحن المنتجات التي يتم بمقتضاها انتقال المخاطر والمنافع الهامة المرفقة لملكية البضاعة إلى المشتري
بحيث ال يكون للمجموعة سيطرة فعالة أو مشاركة إدارية مستمرة بالدرجة التي ترتبط عادة بملكية البضاعة .ويتم تسجيل المبيعات بعد خصم المردودات
والخصم التجاري وخصم الكمية.
إي�رادات اإليجار
أيضا بت�أجير مساحة أرض داخل متاجرها للموردين
تقوم المجموعة بت�أجير محالت عديدة تقع داخل متاجرها بموجب عقود إي�جار تشغيلي .تقوم المجموعة ً
للقيام بأنشطة مختلفة مثل الجندول والفعاليات ونقاط العرض .يتم إثبات اإليرادات من اإليجار بطريقة القسط الثابت على مدى مدة عقد اإليجار .يتم إثبات
عوائد اإليجارات كجزء ال يتجزأ من إجمالي اإليرادات اإليجارية على مدى مدة عقد اإليجار.
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إي�رادات عموالت
عندما تقوم المجموعة بدور الوكيل وليس الطرف الرئيسي في معاملة ما ،فإن اإليرادات المثبتة ت�كون هي صافي مبلغ العمولة على المعاملة التي قامت
بها المجموعة.
ن) الزكاة والضرائب
تخضع المجموعة وشركاتها التابعة للزكاة وضري�بة الدخل وفق ًا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") .ويتم تحميل الزكاة المستحقة على المجموعة
وحصتها في الزكاة المستحقة على الشركات التابعة على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة .الزكاة وضري�بة الدخل العائدة إلى الشركاء
السعودي�ين واألجانب اآلخري�ن في الشركات التابعة الموحدة يتم تحميلها على الحقوق غير المسيطرة في قائمة المركز المالي الموحدة المرفقة .ويتم
احتساب مطلوبات الزكاة وضري�بة الدخل اإلضافية ،إن وجدت ،والتي ت�تعلق بالربوط على سنوات سابقة من قبل الهيئة في الفترة التي يتم فيها إصدار
الربوط النهائية.
تقوم المجموعة وشركاتها التابعة السعودية باقتطاع ضرائب على المعامالت مع األطراف غير المقيمة وتوزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين األجانب
وفق ًا ألنظمة الهيئة.
تخضع الشركات التابعة األجنبية للزكاة وضرائب الدخل المطبقة في بلدان ت�أسيسها .تحمل الزكاة وضرائب الدخل على قائمة الربح او الخسارة ضمن مصروف
الزكاة وضري�بة الدخل.
يتم استخدام طريقة االلتزام عند ت�كوي�ن مخصص بالضرائب المؤجلة على جميع الفروقات المؤقتة بين األسس الضري�بية والقيمة الدفترية للموجودات
والمطلوبات بتاري�خ القوائم المالية .يتم قياس الموجودات والمطلوبات الضري�بية المؤجلة على أساس األسعار الضري�بية التي يتوقع تطبيقها في الفترة
التي يتم فيها تحقق الموجودات أو تسوية المطلوبات على أساس األنظمة المعمول بها في الدول المعنية بتاري�خ القوائم المالية .يتم إثبات الموجودات
الضري�بية المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة القابلة للخصم والمرحل من كال من الموجودات الضري�بية غير المستغلة والخسائر الضري�بية غير المستغلة وذلك
عند وجود احتمال توفر ربح خاضع للضري�بة يمكن من استخدام كال من الفروقات الضري�بية المؤقتة القابلة للخصم والمرحل من الموجودات الضري�بية غير
المستغلة والخسائر الضري�بية غير المستغلة .ت�تم مراجعة القيم الدفترية للموجودات الضري�بية المؤجلة في تاري�خ كل تقري�ر مالي وتخفض إلى الحد الذي لم
يعد فيه من المحتمل توفر ربح خاضع للضري�بة كافي يسمح باستغالل جميع أو جزء من الموجودات الضري�بية المؤجلة.
يتم إجراء مقاصة الموجودات والمطلوبات الضري�بية الحالية والمؤجلة فقط إذا تم استيفاء معاي�ير معينة.
س) إي�رادات وت�كاليف التموي�ل
ت�ت�كون إي�رادات التموي�ل من مكاسب من أدوات التحوط التي يتم إثباتها ضمن قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة .ويتم إثبات إي�رادات الفوائد
عند استحقاقها في قائمة الربح أو الخسارة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .يتم إثبات إي�راد توزيعات األرباح في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل
اآلخر الموحدة في تاري�خ نشؤ حق المجموعة في استالم المدفوعات.
ت�تضمن الت�كاليف التمويلية مصروفات أعباء تمويلية على القروض بما في ذلك الصكوك وإلغاء الخصم على المخصصات والخسائر من أدوات التحوط التي تم
االعتراف بها ضمن قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموجزة الموحدة .يتم إثبات ت�كاليف االقتراض التي ال ت�تعلق مباشرة باالستحواذ أو إنشاء أو
إنتاج أصل مؤهل ضمن قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
يتم تسجيل أرباح وخسائر العمالت األجنبية على أساس الصافي في ت�كلفة التموي�ل.
ع) توزيعات أرباح
يتم قيد توزيعات األرباح النهائية في القوائم المالية في الفترة التي يتم اعتمادها فيها من قبل مساهمي المجموعة.
يتم تسجيل توزيعات األرباح األولية كمطلوبات في الفترة التي يتم فيها اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.
ف) عقود اإليجار
يتم تصنيف عقود اإليجار التي يحتفظ المؤجر بموجبها بجميع مخاطر ومنافع الملكية كعقود إي�جار تشغيلي .يتم إثبات المدفوعات التي ت�تم بموجب عقود
اإليجار التشغيلي في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر بطريقة القسط الثابت على مدى مدة عقد اإليجار .ويتم إثبات حوافز عقد اإليجار المستلمة
كجزء ال يتجزأ من إجمالي مصروفات عقد اإليجار على مدى مدة عقد اإليجار.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 .4التغي�يرات في السياسات المحاسبية

اعتبارا من  1يناير 2018م .هناك عدد من المعاي�ير الجديدة
قامت المجموعة بالتطبيق للمعيار الدولي للتقري�ر المالي  15والمعيار الدولي للتقري�ر المالي 9
ً
ونظرا لطرق التحول التي اختارتها
اعتبارا من  1يناير 2018م ،ولكن ليس لها ت�أثير جوهري على القوائم المالية للمجموعة.
أيضا
األخرى أو التعديالت التي تسري ً
ً
ً
المجموعة عند تطبيق هذه المعاي�ير ،لم يتم تعديل معلومات المقارنة الواردة في هذه القوائم المالية لتعكس متطلبات المعاي�ير الجديدة ،باست�ثناء بعض
متطلبات التحوط والعرض المنفصل لخسارة الهبوط في قيمة الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود.
أ) المعيار الدولي للتقري�ر المالي  – 15اإليراد من العقود مع العمالء
ينشئ المعيار الدولي للتقري�ر المالي ( )15إطار مفاهيم شامل لتحديد مبلغ وتوقيت إثبات اإليرادات .ويحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي 18
"اإليرادات" ومعيار المحاسبة الدولي " 11عقود اإلنشاءات" والتفسيرات ذات الصلة .تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات عند حصول العميل على السيطرة على
وبناء عليه ،ليس
البضائع في نقطة زمنية معينة أي عند تسليم البضائع واإلقرار باستالمها ،بما يتماشى مع متطلبات المعيار الدولي للتقري�ر المالي .15
ً
هناك أي ت�أثير جوهري ناتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقري�ر المالي "15اإليرادمنالعقودمعالعمالء" على إثبات إي�رادات المجموعة (لمزيد من التفاصيل
عن سياسة اإليرادات ،يرجى الرجوع لإليضاح 3م).
ب) المعيار الدولي للتقري�ر المالي " – 9األدوات المالية"
يحدد المعيار الدولي للتقري�ر المالي  9متطلبات إثبات وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية وبعض عقود شراء أو بيع البنود غير المالية .ويحل هذا
المعيار محل معيار المحاسبة الدولي " 39األدوات المالية :اإلثبات والقياس" .لم تقم المجموعة باعتماد المعيار الدولي للتقري�ر المالي  – 9محاسبة التحوط
فيما يتعلق بمعامالتها بموجب عالقات التحوط ،وبالتالي تمت المحاسبة للتحوط بموجب معيار المحاسبة الدولي " 39األدوات المالية" :وقد تم االلتزام
باإلثبات والقياس.
باإلضافة إلى ذلك ،طبقت المجموعة تعديالت الحقة على المعيار الدولي للتقري�ر المالي  7األدوات المالية :اإلفصاحات المطبقة على اإلفصاحات عن سنة
2018م ،ولكن لم يتم تطبيقها بشكل عام على المعلومات المقارنة ذات الصلة في المعيار الدولي للتقري�ر المالي .9
إن أثر تطبيق المعيار الدولي للتقري�ر المالي  9على القيم الدفترية للموجودات المالية في  1يناير 2018م يتعلق فقط بالمتطلبات الجديدة للهبوط
في القيمة.
فيما يلي توضيح لفئات التصنيف والقياس األصلية والجديدة بموجب معيار المحاسبة الدولي  39وبموجب المعيار الدولي للتقري�ر المالي  9على التوالي
بالنسبة للموجودات المالية الهامة للمجموعة كما في  1يناير 2018م:

التصنيف األصلي بموجب معيار
المحاسبة الدولي 39

التصنيف الجديد بموجب المعيار
الدولي للتقري�ر المالي 9

الموجودات المالية
ذمم مدينة تجارية
نقد وأرصدة لدى البنوك
مقدما وذمم مدينة أخرى
مدفوعات
ً

قروض وذمم مدينة
قروض وذمم مدينة
قروض وذمم مدينة

متاحة للبيع است�ثمارات*

متاحة للبيع

متاحة للبيع است�ثمارات
عقود تبادل مستقبلية مستخدمة للتحوط
عقود تبادل مستقبلية أخرى

متاحة للبيع
أداة تحوط للقيمة العادلة
مصنفة بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة
مصنفة بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة

ت�كلفة مطفأة
ت�كلفة مطفأة
ت�كلفة مطفأة
است�ثمارات حقوق ملكية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر
است�ثمارات حقوق ملكية بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة
أداة تحوط للقيمة العادلة
مصنفة بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة
مصنفة بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة

خيار الشراء
اإلجمالي
*

القيمة الدفترية
األصلية بموجب
معيار المحاسبة
الدولي 39
 31ديسمبر 2017م

القيمة الدفترية
الجديدة بموجب
المعيار الدولي
للتقري�ر المالي 9
 1يناير 2018م

970,618
1,298,117
1,219,472

952,854
1,287,571
1,207,452

 .4التغي�يرات في السياسات المحاسبية (ت�تمة)

وبناء عليه ،في  1يناير 2018م،
عند تبني المعيار الدولي للتقري�ر المالي  ،9أثبتت المجموعة خسائر ائ�تمانية متوقعة بمبلغ  40.33مليون ريال سعودي.
ً
انخفضت األرباح المبقاة والحقوق غير المسيطرة بمبلغ  34.15مليون ريال سعودي و 6.18مليون ريال سعودي على التوالي.
 31ديسمبر 2018م

قائمة المركز المالي الموحدة
ذمم مدينة تجارية
مقدما وذمم مدينة أخرى
مدفوعات
ً
نقد وأرصدة لدى البنوك
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة
مصروفات بيع وتوزيع
مصروفات إدارية

كما هو مدرج

تسوية بموجب
المعيار الدولي
للتقري�ر
المالي 9

المبالغ دون تطبيق
المعيار الدولي
للتقري�ر المالي 9

1,073,572
1,269,327
901,573

21,772
5,249
6,079

1,095,344
1,274,576
907,652

3,244,472

33,100

3,277,572

)(3,202,189
)(793,640

)(21,772
)(11,328

)(3,180,417
)(782,312

)(3,995,829

)(33,100

)(3,962,729

 .5االستحواذ على شركة تابعة

خالل السنة ،ووفقا لشروط وأحكام اتفاقية شراء األسهم ،وافقت صافوال على استحواذ  ٪51من حقوق الملكية من مجموعة شركات الكبير مقابل  571مليون
ريال سعودي نقد ًا .وتم تنفيذ الصفقة من خالل الشركة التابعة المملوكة للمجموعة بنسبة  ،٪100شركة الطعام الجيد ،وهي شركة ت�أسست في المملكة
العرب�ية السعودية .تم إكمال دفع المقابل وإنهاء اإلجراءات ذات الصلة في  31أكتوبر 2018م.
حاليا على تخصيص مقابل الشراء للموجودات والمطلوبات المحددة وااللتزامات والمطلوبات المحتملة المستحوذ عليها .ومع ذلك ،فقد
تعمل المجموعة
ً
بناء على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات في تاري�خ االستحواذ.
قامت المجموعة باحتساب المعاملة بشكل مؤقت
ً
يلخص الجدول التالي المبالغ المعترف بها للموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المفترضة في تاري�خ االستحواذ.
 31أكتوبر 2018م

ممتلكات وآالت ومعدات
مخزون
ذمم مدينة تجارية – بالصافي
مقدما وذمم مدينة أخرى
مدفوعات
ً
نقد وما في حكمه
منافع الموظفين
قروض وسلف
ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى

119,918
105,404
90,612
119,235
12,847
)(41,031
)(93,912
)(6,201

446,754

446,754

إجمالي صافي الموجودات المستحوذ عليها القابلة للتحديد

306,872

24,753
13,326
40,821

24,753
13,326
40,821

أيضا تقي�يم الموجودات الغير الملموسة بالقيمة العادلة ،بما في
تم قياس القيمة العادلة لممتلكات وآالت ومعدات شركة جي إف سي بشكل مؤقت .وي�جب ً
ذلك شبكة التوزيع والعالمة التجارية ،على أساس تقي�يم مستقل.

10,240

10,240

إذا ظهرت معلومات جديدة خالل سنة واحدة من تاري�خ االستحواذ عن الحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاري�خ االستحواذ تحدد تعديالت للمبالغ
ٍ
عندئذ يتم مراجعة المحاسبة عن عملية االستحواذ.
المذكورة أعاله ،أو أي أحكام إضافية موجودة في تاري�خ االستحواذ،

4,024,101

3,983,771

تم إثبات شهرة مؤقتة ناشئة عن االستحواذ على النحو التالي:

تعتزم المجموعة االحتفاظ بهذه االست�ثمارات لغرض استراتيجي .ووفق ًا لما هو مسموح به في المعيار الدولي للتقري�ر المالي  ،9قامت المجموعة بتصنيف هذه االست�ثمارات في تاري�خ
التطبيق األولي كاست�ثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر .وبخالف معيار المحاسبة  ،39فإن احتياطيات القيمة العادلة المتراكمة المتعلقة بتلك االست�ثمارات لن يتم إعادة
تصنيفها في الربح أو الخسارة.

 31أكتوبر 2018م

المبلغ المحول
ناقصا :صافي الموجودات المستحوذ عليها القابلة للتحديد بنسبة ٪51
ً

570,949
)(156,506

الشهرة

414,443

ت�كبدت المجموعة ت�كاليف ذات صلة باالستحواذ بلغت  6.2مليون ريال سعودي تخص أتعاب قانونية وت�كاليف فحص نافي للجهالة .تم إدراج هذه الت�كاليف في
"المصروفات اإلدارية".
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 .6ممتلكات وآالت ومعدات (ت�تمة)

 .6ممتلكات وآالت ومعدات
أرض

مباني

تحسينات على
مباني مست�أجرة

آالت ومعدات

أثاث
ومعدات مكتبية

سيارات

أعمال إنشاءات
تحت التنفيذ

اإلجمالي

الت�كلفة
الرصيد في  1يناير 2017م
إضافات
استبعادات
المحول من أعمال رأسمالية
تحت التنفيذ
إعادة تصنيف الفئة
ت�أثير الحركة في سعر الصرف

1,425,229
45
)(65

2,060,764
166,293
)(4,749

1,916,527
13,687
)(120,677

2,229,230
186,732
)(9,410

2,833,388
42,332
)(47,408

490,775
6,085
)(6,833

1,062,110
257,587
)(45,846

12,018,023
672,761
)(234,988

6,134
–
)(48,030

70,378
91,982
)(48,012

29,981
)(91,982
4,644

188,462
–
)(148,222

247,758
–
)(10,695

13,018
–
)(5,259

)(555,731
–
)(31,058

–
–
)(286,632

الرصيد في  31ديسمبر 2017م

1,383,313

2,336,656

1,752,180

2,446,792

3,065,375

497,786

687,062

12,169,164

الرصيد في  1يناير 2018م
استحواذ من خالل عمليات
تجميع األعمال (إيضاح )5
إضافات
استبعادات
المحول من أعمال إنشاءات
تحت التنفيذ
تسوية التضخم الجامح
ت�أثير الحركة في سعر الصرف

1,383,313

2,336,656

1,752,180

2,446,792

3,065,375

497,786

687,062

12,169,164

14,000
20,576
–

163,353
40,645
)(11,523

–
1,438
)(55,279

58,448
116,155
)(5,533

9,939
28,544
)(82,487

33,925
10,837
)(14,835

6,807
169,562
)(17,125

286,472
387,757
)(186,782

–
)(81
)(62,353

119,004
)(2,380
)(69,160

2,130
–
)(449

153,525
)(12,351
)(223,566

51,184
)(931
)(13,558

1,047
)(599
)(5,413

)(326,890
)(181
)(74,691

–
)(16,523
)(449,190

الرصيد في  31ديسمبر 2018م

1,355,455

2,576,595

1,700,020

2,533,470

3,058,066

522,748

444,544

12,190,898

أرض

مباني

تحسينات على
مباني مست�أجرة

آالت ومعدات

أثاث
ومعدات مكتبية

سيارات

أعمال إنشاءات
تحت التنفيذ

اإلجمالي

االستهالك المتراكم/الهبوط
في القيمة
الرصيد في  1يناير 2017م
استهالك للسنة
استبعادات
إعادة تصنيف الفئة
ت�أثير الحركة في سعر الصرف

–
–
–
–
–

)(540,093
)(86,939
6,071
)(8,653
16,145

)(744,866
)(129,222
109,648
8,653
1,527

)(766,545
)(142,657
2,652
–
53,172

)(1,678,510
)(391,099
36,221
–
4,159

)(317,992
)(51,654
6,103
–
9,785

)(3,395
–
–
–
–

)(4,051,401
)(801,571
160,695
–
84,788

الرصيد في  31ديسمبر 2017م

–

)(613,469

)(754,260

)(853,378

)(2,029,229

)(353,758

)(3,395

)(4,607,489

الرصيد في  1يناير 2018م
استحواذ من خالل عمليات
تجميع األعمال (إيضاح )5
استهالك للسنة
استبعادات
خسارة الهبوط في القيمة
(إيضاح )35
تسوية التضخم الجامح
أثرالحركة في سعر الصرف

–

)(613,469

)(754,260

)(853,378

)(2,029,229

)(353,758

)(3,395

)(4,607,489

–
–
–

)(87,476
)(92,256
11,523

–
)(125,822
55,077

)(46,780
)(158,914
4,751

)(9,202
)(334,368
71,661

)(23,096
)(46,675
14,131

–
–
–

)(166,554
)(758,035
157,143

)(69,774
–
–

)(29,924
1,134
25,831

)(99,852
–
176

–
1,429
96,543

–
293
8,809

–
181
3,984

–
–
–

)(199,550
3,037
135,343

الرصيد في  31ديسمبر 2018م

)(69,774

)(784,637

)(924,681

)(956,349

)(2,292,036

)(405,233

)(3,395

)(5,436,105

القيم الدفترية
 31ديسمبر 2017م

1,383,313

1,723,187

997,920

1,593,414

1,036,146

144,028

683,667

7,561,675

القيم الدفترية
 31ديسمبر 2018م

1,285,681

1,791,958

775,339

1,577,121

766,030

117,515

441,149

6,754,793
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أ) ت�تعلق أعمال إنشاءات تحت التنفيذ بشكل رئيسي برفع مستوى وتحسين مرافق اإلنتاج ومنافذ التجزئة لبعض الشركات التابعة.
ب)	أ) تم رهن بعض الممتلكات واآلالت والمعدات للشركات الخارجية التابعة للمجموعة بمبلغ  237.9مليون ريال سعودي (2017م 233.9 :مليون ريال سعودي)
كضمان لبنوك تجارية (إيضاح .)20

 .7الشهرة

تشمل القيم الدفترية للشهرة بعد تعديل احتياطي تحوي�ل العمالت وتعديل خسارة الهبوط في القيمة (ايضاح  5 ،1و )35تشمل ما يلي:
شركة عافية الدولية
شركة عافية العالمية مصر
شركة بيشهر الصناعية
شركة الفراشة للصناعات الغذائية
شركة الملكة للصناعات الغذائية
شركة المخازن الكبرى التجارية
شركة الطعام الجيد
شركة هرفي لخدمات األغذية
شركة كوغو غيدا ياتوم في ت�كاريت إيه إس
شركة نورتيكا جولدن ويت
شركة صافوال لالست�ثمارات الصناعية
الشركة المتحدة للسكر

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

84,016
24,789
6,352
7,437
53,082
95,209
414,443
25,330
26,778
7,544
145,664
14,912

84,016
25,300
7,025
7,589
54,178
95,209
–
25,330
38,997
16,101
145,664
14,912

905,556

514,321

راجعت المجموعة القيم الدفترية للشهرة لتحديد ما إذا كانت القيم الدفترية ت�تجاوز المبالغ القابلة لالسترداد .ولغرض اختبار الهبوط في القيمة ،يتم تجميع
الموجودات معا في أصغر مجموعة من الموجودات التي تنتج تدفقات نقدية من االستخدام المستمر والتي ت�كون مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية
للموجودات األخرى أو الوحدات المحققة لنقد.
إن القيمة القابلة لالسترداد لألصل غير المالي أو الوحدة المولدة للنقد هي قيمة استخدامه أو قيمتها العادلة بعد خصم ت�كاليف البيع ،أيهما أعلى .تعتمد
القيمة المتبقية لالستخدام على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بخطة معتمدة من قبل اإلدارة لمدة  5سنوات والمخفضة إلي قيمتها الحالية
باستخدام معدل ما قبل الضري�بة المخفض ومعدل النمو في القيمة النهائية.

 .8است�ثمار عقاري
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

50,844
6,668

50,766
78

الرصيد نهاية السنة

57,512

50,844

االستهالك المتراكم والهبوط في القيمة
الرصيد في بداية السنة
االستهالك خالل السنة

)(20,231
)(4,103

)(16,510
)(3,721

الرصيد نهاية السنة

)(24,334

)(20,231

القيم الدفترية

33,178

30,613

الت�كلفة
الرصيد في بداية السنة
إضافات
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 .9االست�ثمارات في شركات مست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية (ت�تمة)

 .9االست�ثمارات في شركات مست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

فيما يلي بيان است�ثمارات المجموعة في الشركات التابعة المست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية:

المراعي

االسم

قطاع األعمال الرئيسي

بلد الت�أسيس

2018م

2017م

شركة المراعي ("المراعي") (إيضاح )1-9

المنتجات الغذائية
الطازجة
العقارات

29.9

29.9

408,013

506,513

الشركة المتحدة للسكر ،مصر (يو إس سي إي)
(إيضاح  2-9و)15
شركة مدينة السيرة للتطوي�ر العقاري

المملكة العرب�ية
السعودية
المملكة العرب�ية
السعودية
مصر

34.52

34.52

7,404,199

6,942,521

33.82

33.82

235,837

246,449

العقارات

40

شركة إنتاج كابيتال المحدودة ("إنتاج") (إيضاح )4-9
شركة مطوري مدينة المعرفة االقتصادية

إدارة صناديق
العقارات

49
2.07

33,961
16,270

39,677
16,270

الشركة المتحدة للزي�وت القابضة المحدودة

شركة قابضة

المملكة العرب�ية
السعودية
الجمهورية التونسية 49
2.07
المملكة العرب�ية
السعودية
51
جزر كايمان

40

147,597

147,597

51

54,987

65,039

8,300,864

7,964,066

شركة كنان الدولية للتطوي�ر العقاري ("كنان")

تصنيع السكر

 1-9خالل سنة 2017م ،قامت المجموعة ببيع نسبة  ٪2في حصة ملكيتها في شركة المراعي بمبلغ  1.1مليار ريال سعودي وحققت مكسب بقيمة  693.94مليون
ريال سعودي.
 2-9تبلغ حصة الملكية المباشرة للشركة في یو إس سي إي  31( ٪10.62ديسمبر 2017م.)٪10.62 :
فيما يلي الحركة في االست�ثمارات في الشركات المست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية:
إيضاح

الرصيد في بداية السنة
إضافات
المحول بسبب فقدان السيطرة على الشركة المست�ثمر فيها
الحصة في صافي الدخل ،بالصافي
تسوية احتياطي القيمة العادلة
استبعادات
توزيعات رأسمالية من شركة مست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
توزيعات أرباح
تسويات أخرى

15
18
1-9

الرصيد نهاية السنة

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

7,964,066
–
–
574,742
27,094
–
)(5,716
)(258,914
)(408

7,554,351
70,781
229,021
741,839
57,018
)(400,370
)(16,076
)(262,956
)(9,542

8,300,864

7,964,066

كنان

2018م

2017م

2018م

2017م

2018م

2017م

إي�رادات

13,722,797

13,935,532

525,888

596,064

1,192,209

1,039,519

نسبة الملكية ()٪
 31ديسمبر
2018م

 31ديسمبر
2017م

يو اس سي إي

الربح(/الخسارة) من عمليات مستمرة العائد إلى
مساهمي الشركة ()٪100

2,008,869

2,182,286

)(329,430

)(73,766

)(24,428

36,348

الدخل الشامل االخر العائد إلى مساهمي
الشركة ()٪100

81,109

74,563

884

380

–

–

إجمالي الدخل(/الخسارة) الشامل العائد
إلى المساهمين

2,089,978

حصة المجموعة في الربح(/الخسارة) وإجمالي
الدخل الشامل

720,592

2,256,849
779,064

)(328,546
)(98,499

)(73,385
)(21,942

)(24,428
)(10,204

36,348
12,293

	3-9لدى المجموعة أيضا حصة في عدد من الشركات الزميلة غير الهامة .تبلغ القيمة الدفترية اإلجمالية  218.8مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2017م:
 228.9مليون ريال سعودي) .بلغت حصة الشركة من نتائج هذه المنشآت  10.1مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2017م 5.2 :مليون ريال سعودي).
		خالل الربع األخير من 2016م ،تم تصنيف اإلست�ثمار في إنتاج كمحتفظ بها لغرض البيع وذلك وفق ًا لقرار اإلدارة لبيع حصتها في إنتاج .ونتيجة لذلك ،تم إعادة
4-9
تصنيف االست�ثمار وتخفيض قيمته الى القيمة القابلة لالسترداد بمبلغ  80.84مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2016م .وكجزء من عملية تخفيض
محفظة است�ثمارات شركة إنتاج ،قام مدير الصندوق بإعادة تقي�يم استراتيجية الخروج واستبعاد است�ثماراته الهامة .ونتيجة الستبعاد االست�ثمار ،قام مدير
الصندوق بدفع مبلغ  41.17مليون ريال سعودي و 5.72مليون ريال سعودي في عام 2017م و2018م على التوالي والذي يمثل حصة الشركة في عائدات
استبعاد االست�ثمار .ونتيجة لذلك ،انخفضت القيمة الدفترية لالست�ثمار في إنتاج إلى  33.96مليون ريال في الفترة المنتهية في  30سبتمبر 2018م.
		خالل الربع األخير من عام 2018م ،لم يعد االست�ثمار المتبقي للمجموعة في انتاج يستوفي المعاي�ير لتصنيفه كمحتفظ به للبيع وبالتالي أعادت اإلدارة
التصنيف إلى "است�ثمار في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية" في قائمة المركز المالي الموحد للفترات الحالية والمقارنة.

 .10االست�ثمارات

ت�ت�كون االست�ثمارات في  31ديسمبر مما يلي:
 31ديسمبر
2018م

است�ثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر/
( 31ديسمبر 2017م :است�ثمارات متاحة للبيع) (إيضاح )1-10
است�ثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (إيضاح )2-10

 31ديسمبر
2017م

324,204
30,888

471,507
–

355,092

471,507

		است�ثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ( 31ديسمبر 2017م :است�ثمارات متاحة للبيع):
1-10
يلخص الجدول التالي المعلومات المالية للشركات الهامة المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية المدرجة في القوائم المالية الخاصة بها .كما يوضح الجدول
أيضا التسوية بين المعلومات المالية للقيمة الدفترية لحصة المجموعة في الشركات المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية:
ً
المراعي

يو اس سي إي

كنان

2018م

2017م

2018م

2017م

2018م

2017م

نسبة حصة الملكية

34.52

34.52

29.9

29.9

33.82

33.82

الموجودات غير المتداولة
موجودات متداولة
مطلوبات غير متداولة
مطلوبات متداولة

25,212,601
7,105,819
12,396,363
5,406,067

25,083,073
6,812,776
11,243,500
5,771,109

2,355,305
864,795
360,200
760,597

2,853,992
1,014,675
973,130
351,489

245,382
467,599
26,072
295,146

260,405
516,820
37,510
318,160

صافي الموجودات العائدة إلى المساهمين ()٪100

13,926,796

14,484,373

1,921,250

2,249,796

391,763

421,555

حصة المجموعة في صافي الموجودات

4,807,530

5,000,005

574,454

672,689

132,494

142,570

القيمة الدفترية للحصة في شركة زميلة

7,404,199

6,942,521

408,283

506,513

235,837

246,449

نسبة الملكية ()٪
قطاع األعمال الرئيسي

است�ثمارات مدرجة
مدينة المعرفة االقتصادية

العقارات

إعمار المدينة االقتصادية

العقارات

شركة فينكس العرب�ية القابضة
(سابقا :شركة تعمير األردن القابضة)
است�ثمارات غير مدرجة
شركة سويكورب

العقارات
إدارة االست�ثمار

شركة جسور القابضة

شركة قابضة

دار التمليك (إيضاح )4-10

العقارات

بلد الت�أسيس

 31ديسمبر
2018م

6.4

المملكة العرب�ية
السعودية
المملكة العرب�ية 0.9
السعودية
المملكة األردنية 5
الهاشمية
المملكة العرب�ية
السعودية
المملكة العرب�ية
السعودية
المملكة العرب�ية
السعودية

15

 31ديسمبر
2017م

 31ديسمبر
2018م

 31ديسمبر
2017م

6.4

197,652

278,667

0.9

58,878

100,413

5

–

–

15

67,674

67,674

14.81

14.81

–

–

–

5

–

24,753

324,204

471,507

	2-10يمثل ذلك است�ثمار إحدى الشركات التابعة المحلية للمجموعة في الصناديق المشتركة للسلع .كما في  31ديسمبر 2018م ،بلغت األرباح غير المحققة
 36.3ألف ريال سعودي ( 31ديسمبر 2017م :ال شيء) تم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للسنة.
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القوائم المالية

التقري�ر االستراتيجي
تقري�ر مجلس اإلدارة
القوائم المالية

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
مقدما والذمم المدينة األخرى
 .13المدفوعات
ً

 .10االست�ثمارات (ت�تمة)

 3-10الحركة في االست�ثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ( 31ديسمبر 2017م :است�ثمارات متاحة للبيع) هي كما يلي:

إيضاح

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

الرصيد في بداية السنة
است�ثمار معاد تصنيفه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (إيضاح )5-10
تسوية احتياطيات القيمة العادلة

471,507
)(24,753
)(122,550

612,421
–
)(140,914

الرصيد نهاية السنة

324,204

471,507

 4-10خالل السنة ،لم تحصل المجموعة على توزيعات أرباح ( 31ديسمبر 2017م 10.54 :مليون ريال سعودي) من الشركات المست�ثمر فيها.
 5-10في يناير 2018م ،باعت الشركة حقوق ملكيتها في دار التمليك ،التي تم اعادة تصنيفها كاست�ثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة نتيجة
لتطبيق المعيار الدولي للتقري�ر المالي  9بمبلغ  28.02مليون ريال سعودي وحققت مكسب قدره  3.27مليون ريال سعودي.

 .11المخزون

دفعات مقدمة لموردين
مصروفات أخرى مدفوعة مقدم ًا
مستحق من جهات حكومية
إي�جارات مدفوعة مقدم ًا
القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات
رسوم جمركية قابلة لالسترداد
مستحق من أطراف ذات عالقة
ذمم مدينة غير تجارية
توزيعات أرباح غير مطالب بها
سلف للموظفين
ضري�بة قيمة مضافة مستحقة
التغير في القيمة العادلة لبند التحوط (التزامات مؤكدة)
أخرى

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

منتجات جاهزة
مواد خام ومواد تغليف
أعمال تحت التنفيذ
قطع غيار ومستهلكات
بضائع بالطري�ق

1,559,561
548,243
78,225
183,697
359,196

1,706,036
1,042,826
96,049
185,329
246,660

ناقصا :مخصص مخزون متقادم/بطيء الحركة
ً

2,728,922
)(98,158

3,276,900
)(87,053

 3-13يمثل أرصدة غير تجارية مع الشركات الشقيقة للشركات التابعة.

2,630,764

3,189,847

 4-13مشتقات:

تم تخفيض المخزون البالغ قيمته  141.7مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر2017م 215 :مليون ريال سعودي) نتيجة للتخفيض إلى القيمة القابلة للتحقق.
يبلغ المخزون  25مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2017م 47 :مليون ريال سعودي) مضمونة لدى بعض بنوك أجنبية مقابل تسهيالت لبعض الشركات التابعة
الموحدة في الخارج.
ت�تضمن المواد الخام سكر خام بت�كلفة تبلغ  100.2مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2017م 85 :مليون ريال سعودي) والمحتفظ بها بموجب عالقة تحوط للقيمة
العادلة .كما في  31ديسمبر 2018م ،بلغت القيمة العادلة للسكر الخام  112.9مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2017م 97 :مليون ريال سعودي) (انظر اإليضاح .)13

 .12الذمم المدينة التجارية
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

ذمم مدينة تجارية
ناقصا :مخصص خسائر ائ�تمانية (إيضاح )37
ً

1,140,672
)(104,782

1,006,781
)(80,238

مستحق من أطراف ذات عالقة (إيضاح )28

1,035,890
45,125

926,543
50,574

ناقصا :ذمم مدينة تجارية غير متداولة
ً

1,081,015
)(7,443

977,117
)(6,499

1,073,572

970,618

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

الرصيد في بداية السنة بموجب معيار المحاسبة الدولي 39
تسوية عند التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقري�ر المالي ( 9إيضاح )4

80,238
17,764

72,734
–

الرصيد في بداية السنة المعيار الدولي للتقري�ر المالي 9
استحواذ من خالل تجميع أعمال (إيضاح )5
المحمل للسنة
ترجمة عمالت

98,002
659
28,406
)(22,285

72,734
–
10,225
)(2,721

الرصيد نهاية السنة

104,782

80,238

فيما يلي الحركة في خسارة الهبوط في القيمة:
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1-13
4-13
2-13
28
3-13

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

266,305
198,544
167,980
134,787
102,317
62,106
89,307
75,827
37,763
21,116
23,202
16,219
73,854

234,009
191,767
215,514
161,934
54,147
101,317
104,703
–
33,898
15,197
–
35,696
71,290

1,269,327

1,219,472

مقدما.
 1-13ت�تمثل المستحقات من جهات حكومية في مطالبات لبعض الشركات التابعة األجنبية بسبب ضري�بة القيمة المضافة والدعم والضرائب المدفوعة
ً
 2-13تمثل الرسوم الجمركية القابلة لالسترداد ،األموال التي تدفع إلى الجهات الحكومية الستيراد المواد الخام .عالوة على ذلك ،إن الرصيد المذكور أعاله هو
صافي المخصص بمبلغ  33.5مليون ريال سعودي والذي يمثل بعض المبالغ غير القابلة لالسترداد.

 31ديسمبر 2018م

مشتقات – موجودات متداولة
عقود تبادل مستقبلية
مقايضات أسعار الفائدة

 31ديسمبر 2017م

101,031
1,286

54,147
–

102,317

54,147

مشتقات – موجودات غير متداولة
خيار الشراء المتاح لشراء الشركة المتحدة للسكر ،مصر (إيضاح )15

2,496

مشتقات – مطلوبات متداولة
عقود تبادل مستقبلية
مقايضات أسعار الفائدة

79,644
–

46,962
4,735

79,644

51,697

مشتقات – مطلوبات غير متداولة
خيار البيع المتاح لبيع الشركة المتحدة للسكر ،مصر (إيضاح )15

197,131

10,240

159,979

تقوم المجموعة ،خالل دورة أعمالها العادية ،باستخدام األدوات المالية المشتقة التالية ألغراض التحوط وأغراض أخرى:
(أ) العقود اآلجلة والمستقبلية
هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو سلعة أو أداة مالية معينة بسعر وتاري�خ محددين في المستقبل .العقود اآلجلة هي عقود يتم
تصميمها خصيص ًا لتلبية احتياجات محددة والتعامل بها خارج األسواق المالية النظامية .أما عقود الصرف األجنبي المستقبلية وعقود أسعار العموالت الخاصة
المستقبلية ،فيتم التعامل بها وفق أسعار محددة في األسواق المالية النظامية.
(ب)		 مقايضات:
هي التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى .بالنسبة لمقايضات أسعار الفائدة ،عادة ما تقوم األطراف المتعاقدة بتبادل دفع العموالت الخاصة
بسعر ثابت وعائم بعملة واحدة ،دون تبادل أصل المبلغ .أما مقايضات العمالت ،فيتم بموجبها تبادل دفع العموالت الخاصة بسعر ثابت مع أصل المبلغ وذلك
بعمالت مختلفة.
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تقري�ر مجلس اإلدارة
القوائم المالية

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
مقدما والذمم المدينة األخرى (ت�تمة)
 .13المدفوعات
ً

(ج) خيارات
الخيارات هي اتفاقيات تعاقدية يمنح بموجبها البائع (كاتب عقد الخيار) للمشتري (حامل عقد الخيار) الحق ،ولكن ليس االلتزام ،إما للشراء أو البيع في تاري�خ
مسبقا.
مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل فترة محددة ،بمبلغ محدد من عملة ما أو سلعة أو أداة مالية بسعر محدد
ً

كما هو مبين في إيضاح  ،1أبرمت شركة صافوال لألغذية ("إس إف سي") اتفاقية خيارالبيع والشراء مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ("إي بي ار دي")
ووفقا لالتفاقية ،يمكن ممارسة هذا الخيار على النحو التالي:
فيما يتعلق ببيع الحصة في الشركة المتحدة للسكر ،مصر.
ً
•خيار الشراء :يحق لـ "إس إف سي" تقديم إشعار طلب لشراء جميع األسهم التي يحتفظ بها البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ("إي بي ار دي") في
الشركة المتحدة للسكر ،مصر بداية من السنة الثالثة لتاري�خ االكت�تاب وتنتهي خالل ستة سنوات ونصف بعد تاري�خ االكت�تاب؛ و
•خيار البيع :يحق للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ("إي بي ار دي") تسليم إشعار بيع لـ "إس إف سي" لبيع جميع األسهم التي يملكها في الشركة
المتحدة للسكر ،مصر تبدأ من ستة سنوات ونصف بعد تاري�خ االكت�تاب وتنتهي في السنة السابعة لتاري�خ االكت�تاب.
 5-13المشتقات المحتفظ بها ألغراض أخرى
المشتقات المستخدمة ألغراض أخرى هي ألغراض تحديد المراكز والموازنة وتحقيق األرباح قصيرة األجل.

قام مجلس اإلدارة بتحديد مستويات مخاطر المخزون من خالل وضع حدود لألطراف المناظرة ومراكز التعرضات المستقبلية للسلع .ت�تعرض المجموعة لتغيرات
التدفقات النقدية للعموالت المستقبلية الخاصة ويتم مراقبة المراكز على أساس يومي وتستخدم استراتيجيات التحوط لضمان بقاء المراكز ضمن الحدود
المقررة .كما حدد مجلس اإلدارة مستوى معين لمخاطر أسعار الفائدة وذلك بوضع حدود للفجوات في أسعار الفائدة للفترات المقررة.
تستخدم المجموعة العقود اآلجلة للسلع للتحوط ضد مخاطر أسعار المخزون على السكر الخام ومخاطر القيمة العادلة على االلتزامات المؤكدة لبيع السكر
المكرر .وفي جميع هذه الحاالت ،يتم توثيق عالقة وهدف التحوط ،بما في ذلك تفاصيل البنود المتحوط لها وأداة التحوط ،ويتم احتساب المعامالت كتحوط
للقيمة العادلة.
 31ديسمبر 2018م

محتفظ به كتحوط للقيمة العادلة
عقود سلع مستقبلية
محتفظ بها للتحوط للتدفق النقدي
مقايضات أسعار الفائدة
محتفظ به ألغراض أخرى
عقود سلع مستقبلية
خيارات الشراء
خيار البيع

القيمة العادلة
الموجبة

 31ديسمبر 2018م

خالل سنة

 3–1سنوات

5–3
سنوات

أكثر من 5
سنوات

تدفقات نقدية داخلة (موجودات)

26,281

14,962

–

–

تدفقات نقدية خارجة (مطلوبات)

21,895

11,037

–

–

تدفقات نقدية داخلة (موجودات)

21,413

41,243

–

–

تدفقات نقدية خارجة (مطلوبات)

21,835

32,932

–

–

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

الرصيد في بداية السنة
المكسب(/الخسارة) في تغيرات القيمة العادلة المثبتة مباشرة في حقوق الملكية ،بالصافي

)(4,735
6,021

2,972
)(7,707

الرصيد نهاية السنة

1,286

)(4,735

 .14النقد وما في حكمه
نقد في الصندوق
نقد لدى البنوك – حساب جاري
ودائع قصيرة األجل (إيضاح )1-14

القيمة االسمية حسب مدة االستحقاق
القيمة االسمية

خالل  3شهور

 12 – 3شهر

 5– 1سنوات

أكثر من  5سنوات

18,284

)(29,467

1,114,765

964,836

141,253

8,675

–

1,286

–

750,000

–

–

750,000

–

82,747
2,496
–

)(50,177
–
197,131

1,660,868
–
–

553,484
–
–

506,923
–
–

600,461
2,496
–

–
–
197,131

 31ديسمبر 2017م

محتفظ به كتحوط للقيمة العادلة
عقود سلع مستقبلية
محتفظ بها للتحوط للتدفق النقدي
مقايضات أسعار الفائدة
محتفظ به ألغراض أخرى
عقود سلع مستقبلية
خيارات الشراء
خيار البيع

 6-13المشتقات المحتفظ بها ألغراض التحوط (ت�تمة)
فيما يلي الجدول الذي يشير إلى الفترات التي تحدث فيها التدفقات النقدية المتحوط لها والمتوقع أن تؤثر على الربح أو الخسارة:

فيما يلي الحركة في االحتياطيات األخرى لتحوطات التدفق النقدي:

 6-13المشتقات المحتفظ بها ألغراض التحوط
ال لقياس وإدارة المخاطر (انظر إيضاح  – 37مخاطر االئ�تمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة) .ويتعلق جزء من عملية إدارة
اعتمدت المجموعة
نظاما شام ً
ً
وفقا لما
المخاطر بإدارة تعرض المجموعة للتقلبات في أسعار المخزون وأسعار الفائدة للحد من تعرضها لمخاطر المخزون وأسعار الفائدة لمستويات مقبولة
ً
يحدده مجلس اإلدارة.

القيمة العادلة
السالبة

مقدما والذمم المدينة األخرى (ت�تمة)
 .13المدفوعات
ً

18,076

)(43,738

833,633

636,553

196,043

1,037

–

–

)(4,735

750,000

–

–

750,000

–

51,043
10,240
–

)(18,371
–
159,979

1,530,905
–
–

923,546
–
–

482,094
–
–

125,264
10,240
–

–
–
159,979

يوضح الجدول أدناه موجز للبنود المتحوط لها وللمحافظ ،وطبيعة المخاطر التي يتم تغطيتها وأداة التحوط والقيمة العادلة.

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

35,163
366,190
500,220

32,989
525,454
739,674

901,573

1,298,117

 1-14يتم االحتفاظ بالودائع قصيرة األجل في بنوك تجارية بعوائد عموالت بأسعار السوق السائدة.

 .15العمليات غير المستمرة

خالل مارس 2016م ،كجزء من التقي�يم االستراتيجي للمجموعة لعملياتها الرئيسية وقعت المجموعة ومساهمون آخرون في الشركة المتحدة للسكر ،مصر
على اتفاقية مساهمين لزيادة رأس المال المدفوع للشركة المتحدة للسكر ،مصر بمشاركة مساهم جديد ،وهو البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية
(إي بي ار دي).

في  28مارس  ،2017وعقب إكمال جميع اإلجراءات القانونية؛ انخفضت ملكية المجموعة في الشركة المتحدة للسكر ،مصر بعد إصدار أسهم جديدة ،مما أدى إلى
فقدان السيطرة على الشركة المتحدة للسكر ،مصر ،وبالتالي ،إلغاء توحيدها من دفاتر المجموعة مما أدى إلى تحقيق صافي مكسب بمبلغ  30.48مليون ريال
سعودي في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة .إن هذا المكسب هو صافي ت�كلفة خيار الشراء والبيع اآلجل بقيمة  99.73مليون ريال
سعودي ،والذي يمنح الحق للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية (إي بي ار دي) في بيع أسهم الشركة المتحدة للسكر ،مصر إلى المساهمين بالسعر
المتفق عليه وفقا لـ اتفاقية خيار الشراء والبيع اآلجل ("االتفاقية") خالل الفترة المنصوص عليها في االتفاقية.
باإلضافة لذلك ،کما في نهاية السنة ،تم إعادة قياس خيارالشراء والبيع بالقيمة العادلة باستخدام نموذج "بالك شولز" وتم إثبات التغيرات فيها ضمن ت�كلفة
التموي�ل بمبلغ  37.15مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2017م 60.25 :مليون ريال سعودي) و 7.74مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2017م 10.24 :مليون ريال
سعودي إي�رادات) ،على التوالي.
تستمر المجموعة بت�أثيرها الجوهري على األنشطة االستراتيجية والتشغيلية والمالية على الشركة المتحدة للسكر ،مصر واحتفظت بنسبة ملكية فعلية وهي
 ٪33.82مصنفة ضمن است�ثمار في شركات مست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية مقاسة بالقيمة العادلة في تاري�خ المعاملة.

إن الخسائر من أدوات التحوط الخاصة بتحوطات القيمة العادلة هي  18.59مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2017م 8.9 :مليون ريال سعودي) .إن المكاسب من
البنود المتحوط لها العائدة إلى المخاطر المتحوط لها هي  18.6مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2017م 10.7 :مليون ريال سعودي) .وبالتالي ،يبلغ صافي
القيمة العادلة  0.3مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2017م 1.8 :مليون ريال سعودي).
يتم إبرام جميع مشتقات السلع مع بورصات السلع العالمية ويتم تنفيذها بشكل أساسي من خالل شركة صافوال لألغذية عن طري�ق قسم مراقبة مخاطر السلع.
ت�تعرض المجموعة لتغيرات التدفقات النقدية للعموالت المستقبلية الخاصة على الصكوك المحملة بفائدة متغيرة .تستخدم المجموعة مقايضات أسعار
الفائدة كأدوات تحوط والتي تم إبرامها مع بنوك تجارية معينة من أجل التحوط ضد مخاطر أسعار العمولة الخاصة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 .19الحقوق غير المسيطرة

 .15العمليات غير المستمرة (ت�تمة)

فيما يلي تفاصيل المكسب(/الخسارة) من العمليات غير المستمرة:
 28مارس
2017م

يلخص الجدول التالي المعلومات التي ت�تعلق بكل شركة تابعة من المجموعة لديها حصة غير مسيطرة جوهرية فيها قبل أي استبعاد للتعامالت بين
شركات المجموعة:
 31ديسمبر 2018م

إس إف سي

بنده

هرفي

المتون

جي إف سي *

اإليرادات
المصروفات

359,820
)(373,730

الخسارة قبل ضرائب الدخل األجنبية
ضري�بة الدخل األجنبية

)(13,910
)(967

الموجودات غير المتداولة
موجودات متداولة
مطلوبات غير متداولة
مطلوبات متداولة

2,751,619
4,035,923
)(584,783
)(3,984,924

3,026,021
1,476,315
)(1,047,484
)(3,062,322

1,103,257
339,143
)(210,876
)(298,656

249,840
77,313
)(13,391
)(30,924

547,174
293,021
)(636,719
)(57,411

الناتج من األنشطة التشغيلية ،بعد خصم الضري�بة
أرباح من بيع عمليات غير مستمرة ،بالصافي

)(14,877
30,482

صافي الموجودات ()٪100

2,217,835

392,530

932,868

282,838

146,065

الربح من العمليات غير المستمرة ،بعد خصم الضري�بة

15,605

مكسب(/خسارة) من عملية غير مستمرة عائد إلى:
مالك الشركة
حقوق غير مسيطرة

21,320
)(5,715
15,605
0.04

الربحية األساسية والمخفضة للسهم (بالريال السعودي)

 .16رأس المال

كما في  31ديسمبر 2018م ،فإن رأس مال المجموعة البالغ  5.3مليار ريال سعودي يت�كون من  533.981مليون سهم مدفوع بالكامل قيمة كل منها  10ريال
سعودي ( 31ديسمبر 2017م 5.3:مليار ريال سعودي) يت�كون من  533.981مليون سهم مدفوع بالكامل قيمة كل منها  10ريال سعودي.

 .17االحتياطي النظامي

سنويا تحوي�ل  ٪10من صافي دخلها إلى احتياطي نظامي
وفقا لنظام الشركة األساسي ونظام الشركات في المملكة العرب�ية السعودية ،يتعين على الشركة
ً
ً
حتى يبلغ هذا االحتياطي النظامي  ٪30من رأس مالها .وحيث أن الشركة قد وصلت إلى مستوى االحتياطي اإللزامي ،فإنه ال يجب إجراء أي تحويالت إضافية
في نهاية السنة.
حاليا غير متاح للتوزيع على الشركاء في الشركة.
يعتبر االحتياطي النظامي في القوائم المالية الموحدة هو االحتياطي النظامي للشركة .هذا االحتياطي
ً

 .18احتياطي القيمة العادلة

يتضمن احتياطي القيمة العادلة حصة من احتياطي الشركات الزميلة واالست�ثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ( 31ديسمبر 2017م:
االست�ثمارات المتاحة للبيع) وتحوط التدفق النقدي .فيما يلي الحركة في احتياطي القيمة العادلة:
إيضاح

الرصيد في بداية السنة
الحصة في التغيرات في االحتياطيات األخرى للشركات الزميلة
تعديل القيمة العادلة من است�ثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
تعديل القيمة العادلة من است�ثمارات المتاحة للبيع
تعديل القيمة العادلة من أدوات مالية مشتقة ومتعلقة بتحوط التدفق النقدي
تعديالت أخرى
الرصيد نهاية السنة

9
10
13

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

)(108,649
27,094
)(122,550
–
6,021
–

)(32,023
57,018
–
)(134,869
)(7,707
8,932

)(198,084

)(108,649

القيمة الدفترية لحقوق الملكية غير المسيطرة

226,351

–

–

–

150,367

إي�رادات
الربح(/الخسارة)
الدخل الشامل االخر

9,735,472
)(17,272
)(574,244

11,114,241
)(917,429
)(9,629

1,227,270
204,169
)(439

47,035
13,123
–

180,374
)(4,227
)(922

إجمالي الدخل(/الخسارة) الشامل ()٪100

)(591,716

)(927,058

203,730

13,123

)(5,149

الربح(/الخسارة) الموزعة على حقوق الملكية غير المسيطرة
الدخل الشامل اآلخر الموزع على حقوق الملكية غير المسيطرة

)(1,102
)(86,807

–
–

–
–

–
–

167
)(452

 31ديسمبر 2017م

إس إف سي

بنده

هرفي

المتون

جي إف سي

الموجودات غير المتداولة
موجودات متداولة
مطلوبات غير متداولة
مطلوبات متداولة

3,083,659
5,210,904
)(755,961
)(4,315,043

3,681,150
1,745,147
)(1,558,261
)(3,545,884

1,085,283
305,394
)(254,981
)(268,846

263,948
53,068
)(16,615
)(30,686

–
–
–
–

صافي الموجودات ()٪100

3,223,559

322,152

866,850

269,715

–

القيمة الدفترية لحقوق الملكية غير المسيطرة

368,932

)(304

–

–

–

إي�رادات
الربح(/الخسارة)
الدخل الشامل االخر

11,384,220
689,840
)(445,755

11,644,147
)(1,019,184
)(616

1,157,793
200,042
)(156

45,338
14,252
–

–
–
–

إجمالي الدخل الشامل ()٪100

244,085

)(1,019,800

199,886

14,252

–

الربح(/الخسارة) الموزعة على حقوق الملكية غير المسيطرة
الدخل الشامل اآلخر الموزع على حقوق الملكية غير المسيطرة

83,249
)(77,582

)(3,083
4

–
–

–
–

–
–

*

وبناء عليه ،فإن المعلومات المالية المتعلقة بشركة الطعام الجيد هي فقط للفترة من
حققت المجموعة السيطرة على المنشآت التشغيلية في شركة الطعام الجيد في  31أكتوبر 2018م.
ً
 31أكتوبر 2018م إلى  31ديسمبر 2018م في هذه القوائم المالية الموحدة (إيضاح .)5

 .20القروض والسلف

تعكس المعلومات التالية الشروط التعاقدية للقروض والقروض والسلف المحملة بفوائد والتي تقاس بالت�كلفة المطفأة:
مطلوبات غير متداولة
قروض مصرفية بضمان
صكوك غير مضمونة (إيضاح )2-20
قروض بنكية بال ضمان

مطلوبات متداولة
الجزء المتداول من قروض بنكية بضمان
الجزء المتداول من قروض بنكية بال ضمان
قروض مصرفية بضمان
قروض بنكية بال ضمان
سحب على المكشوف
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 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

98,808
1,500,000
2,667,188

162,550
1,500,000
1,866,884

4,265,996

3,529,434

167,922
970,310
200,250
2,294,839
56,594

35,322
843,109
221,585
2,664,825
102,587

3,689,915

3,867,428

7,955,911

7,396,862
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 .21منافع الموظفين (ت�تمة)

 .20القروض والسلف (ت�تمة)

فيما يلي التحليل الجغرافي للقروض والسلف:
قروض طويلة األجل

إجمالي القروض والسلف

قرض قصير األجل

الحركة في صافي مطلوبات المنافع المحددة
يت�كون صافي مطلوبات المنافع المحددة فقط من خطط المنافع المحددة .فيما يلي الحركة في التزام المنافع المحددة خالل السنة:

مقر الشركة

2018م

2017م

2018م

2017م

2018م

2017م

 31ديسمبر 2018م

المملكة العرب�ية السعودية
مصر
إي�ران
تركيا
السودان
المغرب
اإلمارات العرب�ية المتحدة
الجزائر

5,191,852
211,788
–
–
588
–
–
–

4,176,140
211,389
–
15,619
4,717
–
–
–

1,745,000
344,056
48,667
146,839
31,770
8,502
96,444
130,405

2,294,124
318,268
100,075
83,769
40,323
38,812
–
113,626

6,936,852
555,844
48,667
146,839
32,358
8,502
96,444
130,405

6,470,264
529,657
100,075
99,388
45,040
38,812
–
113,626

الرصيد في بداية السنة
استحواذ من خالل تجميع أعمال (إيضاح )5

663,732
41,031

609,251
–

مدرج ضمن الربح أو الخسارة
ت�كلفة الخدمة الحالية
ت�كلفة الفوائد

78,589
30,096

74,234
30,422

5,404,228

4,407,865

2,551,683

2,988,997

7,955,911

7,396,862

ُمدرج ضمن الدخل الشامل اآلخر
خسائر إعادة القياس:
خسارة اكتوارية
ت�أثير الحركة في أسعار الصرف
منافع مدفوعة
تسويات متعلقة بالموظفين المنقولين

108,685

104,656

14,143
)(31,992
)(76,185
128

13,746
)(8,443
)(56,386
908

الرصيد نهاية السنة

719,542

663,732

قروضا حصلت عليها الشركة األم وشركاتها التابعة الموحدة من البنوك التجارية والمؤسسات المالية األخرى .هذه القروض بالريال
 1-20تمثل هذه القروض
ً
السعودي والجنيه المصري والريال اإليراني والدوالر األمريكي والدينار الجزائري والليرة التركية والدرهم اإلماراتي والجنيه السوداني .تمثل القروض
قروضا تم الحصول عليها بضمان الموجودات بما في ذلك الممتلكات ،اآلالت والمعدات والمخزون لبعض الشركات الخارجية التابعة وال
البنكية بضمان
ً
تشمل هذه القروض التي تم الحصول عليها بضمان صادر من الشركة .ت�تضمن اتفاقيات القرض تعهدات ت�تطلب ،من بين شروط أخرى ،الحفاظ على نسب
مالية معينة .بعض القروض طويلة األجل للشركات التابعة تم الحصول عليها بضمان الشركة األم.
 2-20في  22يناير 2013م أتمت المجموعة طرحها األولي إلصدار الصكوك بقيمة إجمالية تبلغ  1.5مليار ريال سعودي بمدة صالحية  7سنوات وبعائد متوقع
متغير على حملة الصكوك  ٪1.10زائد سايبور  6أشهر تدفع بشكل نصف سنوي .تنص أحكام الصكوك على أن تحافظ المجموعة خالل الفترة على شروط
مالية وغيرها من الشروط خالل المدة.

 .21منافع الموظفين
الوصف العام للخطة
تقوم المجموعة بتشغيل واعتماد برنامج/خطة لمكافأة نهاية الخدمة غير الممولة موافق عليها لصالح موظفيها الدائمين كما هو مطلوب بموجب نظام
العمل في المملكة العرب�ية السعودية ووفق ًا للمتطلبات النظامية المحلية للشركات التابعة األجنبية.

االفتراضات االكتوارية
فيما يلي االفتراضات االكتوارية األساسية في تاري�خ التقري�ر:
معدل الخصم
نمو المرتبات في المستقبل/المعدل المتوقع لزيادة الراتب
معدل الوفيات
معدالت التسري�ح/االستقالة من الخدمة
سن التقاعد

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

%21 – %4
%23 – %3
%0.32 – %0.1
%19.35 – %3
 60سنة

%20.25 – %4
%21 – %6
%0.5 – %0.1
%17 – %6
 60سنة

يتراوح المتوسط المرجح لمدة مطلوبات المنافع المحددة ما بين  4.5إلى  9.65سنوات.

یتم تحديد المبلغ المثبت في قائمة المركز المالي الموحدة کما يلي:
القيمة الحالية اللتزامات خطة المنافع المحددة

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

719,542

663,732

تحليل الحساسية
قد تؤثر التغي�يرات المحتملة بشكل معقول في تاري�خ التقري�ر ،مع ثبات االفتراضات األخرى ،على أحد االفتراضات االكتوارية ذات الصلة بخطة المنافع المحددة
بمقدار المبالغ المبينة أدناه:

وفقا للقواعد المنصوص
تم إجراء تحليل إكتواري مستقل في  31ديسمبر 2017م و 31ديسمبر 2018م ،لضمان كفاية مخصصات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
ً
عليها في نظام العمل السعودي باستخدام طريقة وحدة االئ�تمان المخططة كما هو مطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولية رقم  :19منافع الموظفين.

 31ديسمبر 2018م

معدل الخصم ( ٪1حركة)
نمو المرتبات المستقبلية ( ٪1حركة)
أسعار االنسحاب ( ٪10حركة)
معدل الوفيات (سنه قبل/بعد)

 31ديسمبر 2017م

الزيادة

النقص

الزيادة

النقص

)(48,764
48,678
)(9,190
281

46,555
)(51,365
8,679
)(283

)(47,689
56,442
)(6,509
702

55,494
)(49,477
7,231
)(922

مقاربا لحساسية االفتراضات الموضوعة
تقديرا
ال يأخذ هذا التحليل في االعتبار التوزيع الكامل للتدفقات النقدية المتوقعة في إطار الخطة ،ويقدم فقط
ً
ً
في االعتبار.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 .24مستحقات ومطلوبات أخرى (ت�تمة)

 .22الضري�بة المؤجلة

 1-24يشمل ذلك إي�جار مستحق إضافي ناتج عن إلغاء عقود ايجار منافذ البيع بالتجزئة.

الموجودات الخاضعة للضري�بة المؤجلة والمطلوبات ت�تعلق بما يلي:
الموجودات

الصافي

المطلوبات

2018م

2017م

2018م

2017م

2018م

2017م

ممتلكات وآالت ومعدات
مخصصات
بنود أخرى
ضري�بة مرحلة

–
4,091
6,887
6,815

–
1,854
6,030
20,412

)(70,840
)(13,186
)(7,169
–

)(58,749
)(1,003
)(6,816
–

)(70,840
)(9,095
)(282
6,815

)(58,749
851
)(786
20,412

صافي األصول الضري�بية(/المطلوبات)

17,793

28,296

)(91,195

)(66,568

)(73,402

)(38,272

ممتلكات وآالت ومعدات
مخصصات
بنود أخرى
ضري�بة مرحلة

 1يناير 2018م

معترف به ضمن الربح
أو الخسارة

معترف به في الدخل
الشامل
اآلخر– احتياطي
ترجمة عمالت

 31ديسمبر 2018م

)(58,749
851
)(786
20,412

)(12,326
)(9,221
573
)(13,568

235
)(725
)(69
)(29

)(70,840
)(9,095
)(282
6,815

)(38,272

)(34,542

)(588

)(73,402

 1يناير 2017م

معترف به ضمن
الربح أو الخسارة

معترف به في
الدخل الشامل
اآلخر– احتياطي
ترجمة عمالت

 31ديسمبر 2017م

)(49,124
)(15
8,345
13,546

)(5,959
777
)(9,595
6,631

)(3,666
89
464
235

)(58,749
851
)(786
20,412

)(27,248

)(8,146

)(2,878

)(38,272

 .23الذمم الدائنة التجارية
أطراف ثالثة
أطراف ذات عالقة

إيضاح

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

28

2,221,791
169,237

2,328,817
206,648

2,391,028

2,535,465

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

500,391
236,675
228,691
146,667
146,272
137,301
122,097
100,735
87,462
81,453
79,644
60,016
37,824
23,989
21,962
15,145
15,110
9,848
2,988
227,771

504,208
184,482
253,265
132,887
39,448
167,648
174,651
–
224,820
51,642
51,697
48,037
10,278
–
46,864
15,838
16,168
29,516
36,116
240,621

2,282,041

2,228,186

 .24مستحقات ومطلوبات أخرى
إيضاح

مصروفات مستحقة
مستحقات موظفين
زكاة وضري�بة مستحقة
مستحقات خدمات
إي�جار مستحق
مستحقات تسوي�ق
ذمم دائنة لمقاولين
مخصص مقابل ضمان مالي
ذمم دائنة لجهات حكومية
أعباء تموي�ل مستحقة
القيمة العادلة السالبة للمشتقات
توزيعات أرباح غير مطالب بها
مستحق إلى أطراف ذات عالقة
ضري�بة قيمة مضافة مستحقة
ذمم دائنة لشركة مارجري�ن
التغير في القيمة العادلة لبند التحوط (التزامات مؤكدة)
مطلوبات متعلقة بالت�أمين
دفعات مقدمة من عمالء
توزيعات أرباح مستحقة لحقوق ملكية غير مسيطرة
مطلوبات أخرى
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25
1-24

1-26
2-24
13
3-24
28
4-24

 3-24تمثل توزيعات األرباح غير المطالب توزيع أرباح معلن عنها من قبل الشركة في سنوات سابقة وأجزاء من أسهم نتجت عن تجزئة أسهم في سنوات
سابقة .لم يطالب المساهمون أصحاب هذه المبالغ حتى اآلن .وترى اإلدارة أن األرباح غير المطالب بها تمثل المبلغ الذي يمكن المطالبة به خالل السنة
وبناء عليه فقد تم تصنيفه
المقبلة .ومع ذلك ،فإن مبلغ توزيعات األرباح غير المطالب بها ألكثر من عامين من غير المحتمل سداده خالل السنة القادمة،
ً
تحت بند ذمم دائنة طويلة األجل.
 4-24تمثل الذمم الدائنة لشركة مارجري�ن (أم أم سي) مستحقات ت�تعلق بالفروقات السعرية للنفط الخام المدعوم والمستهلك من قبل شركة بيشهر
الصناعية إلنتاج منتجات السوق الحرة.

فيما يلي الحركة في صافي المطلوبات الضري�بية المؤجلة:

ممتلكات وآالت ومعدات
مخصصات
بنود أخرى
ضري�بة مرحلة

 2-24تمثل الذمم الدائنة للجهات الحكومية المدفوعات التقديرية التي سوف تدفع فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والدعم وفروقات األسعار من شراء
زي�وت الطعام.

 .25الزكاة وضري�بة الدخل

ت�ت�كون الزكاة والضرائب المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة مما يلي:
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

مخصص ضري�بة الدخل األجنبية الحالية
الزكاة

49,489
18,043

50,972
12,807

مخصص ضري�بة الدخل األجنبية المؤجلة (إيضاح )22

67,532
34,542

63,779
8,146

102,074

71,925

فيما يلي الحركة في الزكاة وضري�بة الدخل الحالية المستحقة:
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

الرصيد في بداية السنة
المحمل للسنة
تسوية ترجمة عمالت
مدفوعات/تعديالت خالل السنة

253,265
67,532
)(32,484
)(59,622

282,863
63,779
)(23,241
)(70,136

الرصيد نهاية السنة

228,691

253,265

(أ) الموقف الزكوي
أنهت الشركة الربط الزكوي حتى سنة 1998م .لدى الشركة اعتراضات قائمة على الربط الزكوي الصادر من الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") للسنوات
1999م و2000م والذى أظهر فروقات زكوية بمبلغ  1.9مليون ريال سعودي.
تم االنتهاء من الربوط للسنوات من 2001م إلى 2004م .وقامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بعمل فحص لسجالت الشركة للسنوات من 2005م حتى 2012م
أيضا إقراراتها الزكوية للسنوات
وطالبت بفروقات زكوية قدرها  85.8مليون ريال سعودي .وقد تقدمت الشركة باعتراض على مطالبة الهيئة .وقدمت الشركة ً
من 2013م حتى 2017م.
حصلت الشركات التابعة السعودية على شهادات زكاة نهائية لبعض السنوات وعلى شهادات زكاة مؤقتة لسنوات أخرى .كما استلمت أيض ًا استفسارات من
الهيئة حول السنوات قيد المراجعة ،والتي تم الرد عليها أو في مرحلة الرد عليها من قبل الشركات ذات العالقة .كما استلمت بعض الشركات التابعة
السعودية ربوط ًا زكوية من الهيئة ت�تعلق بإقراراتها الزكوية للسنوات من 2005م حتى 2012م ،حيث طالبت الهيئة بفروقات زكوية إضافية بمبلغ  10مليون ريال
سعودي ( 31ديسمبر 2017م 17.7 :مليون ريال سعودي) .اعترضت الشركات التابعة على هذه الربوط اإلضافية.
(ب) الموقف الضري�بي
تلتزم الشركات األجنبية التابعة للمجموعة بدفع ضري�بة دخل بموجب أنظمة الضري�بة المطبقة في دول ت�أسيسها .بعض هذه الشركات التابعة لديها
بناء على المعدالت المطبقة للشركات فيما يتعلق بالدخل المعدل
اعفاء ضري�بي حالي ًا .تقوم الشركات التابعة الخاضعة للضري�بة بتحديد االلتزامات الضري�بية
ً
الخاضع للضري�بة للسنة .كما أن بعض هذه الشركات األجنبية التابعة ملزمة بدفع ضري�بة مقدمة ربع سنوية يتم تحديدها على أساس وعاء االلتزام الضري�بي
للسنة السابقة.
حصلت بعض الشركات األجنبية التابعة على ربوط ضري�بية نهائية لسنوات معينة وربوط ضري�بية مؤقتة لسنوات أخرى .كما تلقت استفسارات من إدارات ضري�بة
الدخل بعد تقي�يمها أو فحصها لسنوات قيد المراجعة حيث تم تقديم ردود لها.
تعتقد إدارة المجموعة أنه ال يوجد هناك مبالغ كبيرة محل اعتراض مع إدارات ضري�بة الدخل في أي عملية أجنبية.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 .28األطراف ذات العالقة (ت�تمة)

 .26االرتباطات وااللتزامات المحتملة
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

خطابات اعتماد
ضمانات بنكية
ضمان شركات (إيضاح )1-26
التزامات لشراء سكر خام
التزامات لبيع سكر مكرر
التزامات رأسمالية

163
247
–
350
323
99

91
239
101
345
694
257

التزامات لشراء سكر خام
التزامات لبيع سكر خام

306,259
323,204

الكمية بالطن المتري

262,300
360,478

المعامالت مع موظفي اإلدارة الرئيسي�ين (ت�تمة)
معامالت أطراف ذات عالقة أخرى
عدد من الشركات المتعاملة مع المجموعة خالل العام .لم ت�كن شروط وأحكام هذه المعامالت أكثر مالئمة من تلك المتاحة ،أو التي من المتوقع أن ت�كون
متاحة بشكل معقول ،في معامالت مماثلة مع كبار موظفي إدارة شركات ليست ذات عالقة على أساس تجاري.
جميع األرصدة القائمة مع األطراف ذات العالقة يتم تحديد أسعارها على أساس تجاري بحت ويتم تسويتها نقد ًا خالل فترة االئ�تمان المتفق من تاري�خ المعاملة.
جميع هذه األرصدة غير مؤمنة .لم يتم االعتراف بأي مصروفات في السنة الحالية أو السنة السابقة للديون المعدومة أو المشكوك في تحصيلها فيما يتعلق
بالمبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة.
فيما يلي القيمة اإلجمالية للمعامالت مع األطراف ذات العالقة واألرصدة القائمة بما في ذلك تلك المتعلقة بكبار موظفي اإلدارة والكيانات لهم عليها
سيطرة ت�أثير كبير:
مبلغ المعامالت

	1-26أصدرت شركة مجموعة صافوال بجانب بعض المنشآت األخرى ضمان شركات لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي (يشار إليها مجتمعة باسم
"ضامني صندوق التنمية الصناعية السعودي") للقرض الممنوح للشركة الشرقية الصناعية ("إيكو"" ،الشركة التابعة لشركة جسور القابضة" أو شركة
شقيقة للمجموعة) .خالل العام ،تلقت الشركة إخطار من صندوق التنمية الصناعية السعودي لتسديد حصتها من الضمان بسبب تخلف شركة إيكو عن سداد
قرض الصندوق ،الناتج عن األداء المالي الغير جيد.

 31ديسمبر
االسم

مستحق من أطراف ذات عالقة – ذمم مدينة تجارية
بعض مساهمي الشركة المتحدة للسكر
بعض مساهمي شركة عافية العالمية

مخصصا بمبلغ  100.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م..
	وبناء عليه ،سجلت الشركة
ً
ً
 2-26نظر أيض ًا اإليضاح  20فيما يخص الضمانات المقدمة مقابل قروض معينة ،واإليضاح رقم  25فيما يخص التعهدات الزكوية.
 3-26لدى المجموعة عقود إي�جار تشغيلية مختلفة لمكاتبها ومستودعاتها ومنافذ التجزئة ومرافق االنتاج .فيما يلي التزامات اإليجارات المستقبلية بموجب
عقود اإليجار التشغيلي:
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

خالل سنة واحدة
من سنتين إلى خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات

631,942
2,305,617
3,977,613

760,860
2,623,012
4,726,507

اإلجمالي

6,915,172

8,110,379

 .27ربحية السهم

تم حساب ربحية السهم األساسية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م بقسمة صافي الربح(/الخسارة) والدخل/الخسارة من العمليات المستمرة العائد
لمساهمي الشركة األم للفترات على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة  533.981مليون سهم ( 31ديسمبر 2017م 533.981 :مليون سهم) خالل
هذه الفترات.
تم حساب ربحية السهم المخفضة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2017م ،بقسمة صافي الربح/الخسارة والربح/الخسارة من العمليات
المستمرة العائد لمساهمي الشركة األم لتلك الفترات على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة المعدلة بأثر التخفيض المحتمل لألسهم العادية .ولكن،
في غياب أي التزام قابل للتحول ألدوات حقوق ملكية ،فإن ربحية السهم المخفضة ال تختلف عن ربحية السهم األساسي.

 .28األطراف ذات العالقة

ت�تضمن األطراف ذات العالقة المساهمين في المجموعة ،والشركات الزميلة والشقيقة ،والمنشآت األخرى ذات العالقة بالشركات التابعة الموحدة وكبار
موظفي اإلدارة للمجموعة .يتم اعتماد شروط وأحكام هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.

رصيد اإلقفال

المراعي
شركة المخابز الغرب�ية المحدودة
شركة عبد القادر المهيدب وأبناءه
أخرى

مستحق من أطراف ذات عالقة – مدفوعات مقدم ًا وذمم
مدينة أخرى
كنان (إيضاح )1-28
شركة المراكز العرب�ية
سي فود انترناشونال ھولدكو
شركة خيرات الشرق للتجارة العامة وصناعة
(سابقا :شركة بونوس
المواد الغذائية المحدودة
ً
لألغذية المحدودة)
إنتاج
سي فود إنترناشیونال ون المنطقة الحرة
شركة جسور القابضة
شركة دل مونتي السعودية المحدودة
يو اس سي ل إي

العالقة

مساهمون في
شركة تابعة
مساهمون في
شركة تابعة
شركة زميلة
شركة شقيقة
مساهم

شركة زميلة
شريك في شركة
تابعة
شركة مشتركة

شركة شقيقة
شركة شقيقة
شركة زميلة
شركة مست�ثمر
فيها
شركة شقيقة
شركة زميلة

طبيعة العالقة

2018م

 31ديسمبر

2017م

2018م

2017م

تجارية

179,542

308,900

22,372

31,054

تجارية
تجارية
تجارية
تجارية

59,937
61,145
29,368
–
107

79,755
79,432
26,391
1,736
77

15,469
3,593
1,596
–
2,095

9,129
5,014
1,852
–
3,525

45,125

50,574

غير تجارية

–

53,020

73,015

82,363

غير تجارية
غير تجارية

43,901
–

–
6,011

7,513
6,011

–
6,011

غير تجارية

1,664
5,716
–

1,104
16,076
12,761

2,768
–
–

1,104
–
14,907

غير تجارية
غير تجارية
غير تجارية

–
3,150
–

3,750
3,349
45,254

–
–
–

–
150
168

89,307

104,703

مستحق من أطراف ذات عالقة – ذمم مدينة طويلة األجل
كنان (إيضاح )1-28

شركة زميلة

غير تجارية

–

–

–

69,075

المعامالت مع موظفي اإلدارة الرئيسي�ين
تعويضات كبار موظفي اإلدارة
ت�تضمن تعويضات كبار موظفي اإلدارة في المجموعة رواتب ،ومكافآت غير نقدية ،ومنافع ما بعد التوظيف ،وفيما يتعلق بذلك ،قامت المجموعة بإثبات
مصروف قدرة  30.35مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م ( 31ديسمبر 2017م 25.07 :مليون ريال سعودي).
بلغت مكافآت مجلس اإلدارة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م مبلغ  2.2مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2017م 2.2 :مليون ريال سعودي) تم احتسابها
وفق ًا للنظام األساسي للشركة وتم تحميلها على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وتم اعتبارها كمخصصات في السنة السابقة .بلغت بدالت الحضور
والنفقات األخرى ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجان المجلس المختلفة  2.73مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2017م 2.77 :مليون ريال سعودي) وتم قيدها
على المصروفات وإدراجها ضمن المصروفات العمومية واإلدارية.
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القوائم المالية

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 .29القطاعات التشغيلية (ت�تمة)

 .28األطراف ذات العالقة (ت�تمة)
المعامالت مع موظفي اإلدارة الرئيسي�ين (ت�تمة)
رصيد اإلقفال

مبلغ المعامالت
 31ديسمبر
االسم

العالقة

مستحق إلى أطراف ذات عالقة – ذمم دائنة تجارية
المراعي
شركة نستله العرب�ية المحدودة
شركة ميار لألغذية
شركة دل مونتي السعودية المحدودة
شركة المهباج الشامية التجارية
شركة مصنع المنهل للمياه المحدودة
شركة حائل للتنمية الزراعية
سي فود إنترناشیونال ون المنطقة الحرة
الشركة المتحدة للسكر ،مصر
أخرى
مستحق إلى أطراف ذات عالقة – مستحقات ومطلوبات أخرى
يو اس سي إي
كنان
سي فود إنترناشیونال ون المنطقة الحرة
شركة عبد القادر المهيدب وأبناءه
شركة المراكز العرب�ية
أخرى

طبيعة العالقة

2018م

2017م

 31ديسمبر
2018م

2017م

83,915
41,115
34,124
4,194
2,584
1,894
–
–
–
1,411

82,163
40,453
57,080
4,468
4,181
2,587
15,373
–
–
343

شركة زميلة
شركة شقيقة
شركة شقيقة
شركة شقيقة
شركة شقيقة
شركة شقيقة
شركة شقيقة
شركة شقيقة
شركة شقيقة

تجارية
تجارية
تجارية
تجارية
تجارية
تجارية
تجارية
تجارية
تجارية

742,548
368,916
136,958
85,312
8,036
12,886
–
20,804
20,625
14,941

541,645
332,696
234,643
100,386
11,869
23,382
104,544
8,325
31,646
5,044

169,237

206,648
–
–
–
266

شركة زميلة
شركة زميلة
شركة زميلة
مساهم
شريك في
شركة تابعة

غير تجارية
غير تجارية
غير تجارية
غير تجارية

74,382
32,437
18,175
6,783

–
43,020
–
11,161

20,372
10,300
4,027
3,125

غير تجارية

–
–

43,901
–

–
–

8,221
1,791

37,824

10,278

القطاعات التي ال تستوفي أي من حدود الكمية القصوى لتحدد القطاعات التي يمكن التقري�ر عنها في سنتي 2018م و2017م ،تصنف تحت بند "أخرى/
استبعادات" ،والتي ت�تضمن بشكل رئيسي االستبعادات.
المعلومات المتعلقة بنتائج كل التقاري�ر القطاعية متضمنه أدناه .يتم قياس األداء على أساس صافي الربح قبل ضري�بة الدخل لكل قطاع ،كما هو متضمن في
تقاري�ر اإلدارة الداخلية .ترى اإلدارة أن تلك المعلومات هي األكثر عالقة بتقي�يم نتائج قطاعات معينة ذات صلة بمنشآت أخرى تعمل ضمن تلك الصناعات.
يتم تحديد التسعير بين القطاعات على أساس تجاري.
القطاعات المقرر عنها
 31ديسمبر 2018م

الصناعات
الغذائية

التجزئة

الخدمات
الغذائية

األغذية المجمدة

است�ثمارات

العمليات غير
المستمرة

أخرى/
استبعادات

اإلجمالي

إي�رادات خارجية
إي�رادات بين القطاعات

9,411,816
323,656

11,114,241
3,354

1,198,957
28,313

89,549
4,557

–
47,035

–
–

–
)(406,915

21,814,563
–

إي�رادات قطاعية

9,735,472

)(8,514,731
ت�كلفة اإليرادات
صافي الربح(/الخسارة) القطاعية )(17,272
6,787,542
موجودات قطاعية
مطلوبات قطاعية

 .29القطاعات التشغيلية

لدى المجموعة خمس قطاعات تشغيلية ،كما هو موضح أدناه ،وهي تمثل وحدات األعمال االستراتيجية للمجموعة .وتقدم وحدات األعمال االستراتيجية
منتجات وخدمات مختلفة ،وتدار بشكل منفصل ألنها ت�تطلب تقنيات واستراتيجيات تسويقية مختلفة .لكل وحدة من وحدات االعمال االستراتيجية يقوم الرئيس
التنفيذي للمجموعة (متخذ القرارات التشغيلية الرئيس) بمراجعة التقاري�ر اإلدارية الداخلية على أساس ربع سنوي على األقل .يوضح الملخص التالي العمليات
في كل قطاع من قطاعات المجموعة:
الصناعات الغذائية – يشمل عمليات تصنيع وبيع وتوزيع زي�وت الطعام والسكر والمعكرونة ومنتجات األغذية.
التجزئة – يشمل عمليات أسواق الهايبر ماركت والسوبرماركت والمتاجر الصغيرة التابعة لها.
الخدمات الغذائية – يشمل المنتجات الغذائية وسلسلة مطاعم الوجبات السريعة التي تديرها هرفي.

إي�رادات خارجية
إي�رادات بين القطاعات

11,061,961
322,260

إي�رادات قطاعية

11,384,221

)(9,649,959
ت�كلفة اإليرادات
صافي الربح(/الخسارة) القطاعية 591,065
8,294,563
موجودات قطاعية
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4,109,721

508,627

763,094

4,901,214

–

)(621,853

14,230,510

5,071,004

11,638,833
4,191

1,129,681
28,112

–
–

–
45,337

–
–

–
)(399,900

23,830,475
–

11,643,024

1,157,793

–

45,337

–

)(399,900

23,830,475

)(9,317,363
)(1,016,022
5,426,297

)(816,048
199,921
1,390,677

–
–
–

–
1,249,446
13,039,070

–
15,605
–

347,010
)(14,397
)(4,813,277

)(19,436,360
1,025,618
23,337,330

5,104,145

523,827

–

3,841,310

–

)(910,936

13,629,350

 .30اإليرادات

تحصل المجموعة على إي�رادات بشكل رئيسي من بيع البضائع وإي�رادات اإليجار .وتشمل المصادر األخرى لإليرادات إي�رادات التروي�ج والعروض وإي�رادات العموالت.
القطاعات المقرر عنها
 31ديسمبر 2018م

الصناعات الغذائية

التجزئة

الخدمات الغذائية

األغذية المجمدة

است�ثمارات

أخرى/استبعادات

اإلجمالي

منتجات منقولة في وقت معين
منتجات وخدمات منقولة
بمرور الوقت

9,735,472

10,306,388

1,227,270

94,106

––

)(359,880

21,003,356

––

811,207

––

––

47,035

)(47,035

811,207

إجمالي اإليرادات

9,735,472

11,117,595

1,227,270

94,106

47,035

)(406,915

21,814,563

قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقري�ر المالي  15باستخدام طريقة األثر المتراكم وإثبات أثر تطبيق هذا المعيار بتاري�خ التطبيق األولي
وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  18والتفسيرات ذات الصلة .باإلضافة إلى ذلك،
وبناء عليه ،لم يتم إعادة عرض إي�رادات السنة السابقة،
( 1يناير 2018م).
ً
ً
لم يتم تطبيق متطلبات اإلفصاح في المعيار الدولي للتقري�ر المالي  15بشكل عام على المعلومات المقارنة.

 .31ت�كلفة اإليرادات

األغذية المجمدة – يشمل تصنيع وتجارة الجملة والتجزئة للمنتجات الغذائية المجمدة التي تديرها شركة الطعام الجيد.
االست�ثمارات – يشمل النشاطات العقارية واالست�ثمارات في الشركات الزميلة واالست�ثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة واالست�ثمارات بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر/االست�ثمارات المتاحة للبيع واالست�ثمارات األخرى.

)(8,803,345
)(917,429
4,502,327

)(882,200
204,170
1,442,400

)(72,856
)(4,059
909,159

–
277,590
12,562,714

–
–
–

356,526
)(63,380
)(3,951,691

 31ديسمبر 2017م

مطلوبات قطاعية
 28-1في سبتمبر 2014م ،باعت الشركة األم حصة ملكية مباشرة وغير مباشرة في شركة ديار المشرق (مشروع مشارف) إلى شركتها الزميلة كنان بمبلغ
 593.6مليون ريال سعودي مستحقة على أربعة أقساط حتى نوفمبر2017م خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م ،تم التوقيع على اتفاقية بين
الطرفين على إعادة جدولة المبلغ المتبقي المستحق  153.97مليون ريال سعودي على دفعتين بمبلغ  79.70مليون ريال سعودي ومبلغ  74.27مليون
ريال سعودي في  1ديسمبر 2018م و 30يونيو 2019م على التوالي .يتم تسجيل األرصدة المدينة كما هو مفصح عنها أعاله بالقيم الحالية لمبالغ األقساط.

4,569,707

11,117,595

1,227,270

94,106

47,035

–

)(406,915

21,814,563
)(17,916,606
)(520,380
22,252,451

مخزون
رواتب وأجور ومزايا
المصروفات غير المباشرة
استهالك وإطفاء
شحن ومناولة

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

16,400,186
593,404
462,290
278,234
182,492

17,779,802
615,474
607,499
268,991
164,594

17,916,606

19,436,360
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 .32مصروفات إدارية

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

رواتب وأجور ومزايا
استهالك وإطفاء
أتعاب مهنية
ت�كاليف تقنية معلومات
ت�أمين
مرافق وت�كلفة هواتف واتصاالت
سفر
عالقات عامة وإعالن
إي�جار
إصالحات وصيانة
تدريب
أخرى

486,422
87,765
46,685
31,418
19,540
15,174
11,009
8,338
8,080
7,330
6,150
65,729

437,022
94,853
55,314
37,451
25,210
17,559
11,566
4,212
17,169
10,293
5,387
35,393

793,640

751,429

 .33مصروفات بيع وتوزيع

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

رواتب وأجور ومزايا
إي�جار
استهالك وإطفاء
إعالن
منافع عامة
صيانة
ت�أمين
عموالت
اتصاالت
أخرى

1,281,060
746,145
396,139
286,017
270,669
55,777
41,730
34,102
11,246
79,304

1,308,745
715,536
441,448
316,474
297,288
71,967
53,892
43,949
17,059
103,440

3,202,189

3,369,798

يعتمد المبلغ القابل لالسترداد على طريقة "المقارنة" وتم تحديده على مستوى الموجودات الفردية كما حددتها اإلدارة .عند تحديد القيمة السوقية،
مؤخرا .بمجرد العثور على تلك الممتلكات ،تمت مقارنتها بالعقار المعني
تم اختيار العقارات ذات الخصائص المتماثلة في نفس منطقة السوق التي تم بيعها
ً
وتم إجراء تعديل في القيمة لتحديد أوجه المقارنة للقصور والمميزات.

لدى المجموعة عمليات في السودان من خالل شركتها التابعة صافوال لزي�وت الطعام (السودان) ،والتي تم إعالنها كاقتصاد جامح التضخم من قبل مجلس
معاي�ير المحاسبة الدولية في سنة 2018م.

ب) خسارة الهبوط في القيمة للمبلغ القابل لالسترداد من الممتلكات والمعدات باست�ثناء األراضي المملوكة:
باإلضافة لذلك ،تم إثبات هبوط في القيمة بمبلغ  129.8مليون ريال سعودي خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م علی موجودات غير مالية أخرى.
يمثل ذلك شطب ممتلكات ومعدات معينة إلى قيمتها القابلة لالسترداد بسبب التغيرات غير الجيدة في البيئة االقتصادية التي أثرت في اإلقبال وحجم السلة.

 .34محاسبة التضخم الجامح

فيما يلي الت�أثيرات الرئيسية على القوائم المالية الموحدة للمجموعة نتيجة لمحاسبة التضخم الجامح (والتي تشمل كال من فهرسة واستخدام سعر صرف
اإلغالق) للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م:
السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018م

الزيادة في اإليرادات بواقع
النقص في اإليرادات من العمليات بواقع
النقص في إجمالي الموجودات غير المتداولة بواقع
الت�أثر في فروقات ترجمة العمالت بواقع
طبقت اإلدارة مؤشر أسعار المستهلك ،الذي نشره البنك الدولي والبنك المركزي بخصوص تعديل المنشآت لمعلوماتها المالية.
وفيما يلي عوامل التحول المستخدمة لتعديل مؤشر أسعار المستهلك:
عامل التحول للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
عامل التحول للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م

59,539
18,492
13,486
15,138
1.6553
1.2515

 .35خسارة الهبوط في القيمة

كجزء من عملية تقي�يم المجموعة للمبالغ القابلة لالسترداد للموجودات غير المالية بما في ذلك الشهرة في نهاية العام ،سجلت المجموعة خسارة هبوط
في قيمة تراكمية بلغت  199.55مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2017م 222.02 :مليون ريال سعودي).
راجعت المجموعة القيم الدفترية لموجوداتها غير المالية ،بما في ذلك الشهرة ،لتحديد ما إذا كانت القيمة الدفترية ت�تجاوز المبالغ القابلة لالسترداد.
ولغرض اختبار الهبوط في القيمة ،يتم تجميع الموجودات معا في أصغر مجموعة من الموجودات التي تنتج تدفقات نقدية من االستخدام المستمر والتي
ت�كون مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية للموجودات األخرى أو الوحدات المحققة للنقد.
إن القيمة القابلة لالسترداد لألصل غير المالي أو الوحدة المولدة للنقد هي قيمة استخدامه أو قيمتها العادلة بعد خصم ت�كاليف البيع ،أيهما أعلى .يعتمد
تحديد القيمة المتبقية لالستخدام على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بخطة معتمدة من قبل اإلدارة لمدة  5سنوات والمخفضة إلى قيمتها الحالية
باستخدام التالي ،معدل النمو ،معدل ما قبل الضري�بة المخفض ومعدل النمو في القيمة النهائية.
وفيما يلي توزيع المبلغ بحسب فئة الموجودات:
خسارة الهبوط في القيمة في:
– المبلغ القابل لالسترداد من قطع األراضي المملوكة (إيضاح "أ" أدناه)
– المبلغ القابل لالسترداد من الممتلكات والمعدات باست�ثناء األرض المملوكة (إيضاح "ب" أدناه)
– المبلغ المسترد من الموجودات غير المالية بما في ذلك الشهرة (إيضاح "ج" أدناه)

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

69,774
129,776
–

–
–
222,024

199,550

222,024

أ) خسارة الهبوط في القيمة في قيمة قطع األراضي المملوكة:
سجلت المجموعة هبوط ًا في القيمة بمبلغ  69.7مليون ريال سعودي (2017م :ال شيء) في أراضي مملوكة .يمثل ذلك شطب القيمة الدفترية لهذه األراضي
إلى قيمتها القابلة لالسترداد بسبب التغيرات غيرالجيدة في البيئة االقتصادية وديناميكية السوق.

اعتمد تقدير المبلغ القابل لالسترداد على طريقة "قيمة االستخدام" وتم تحديده على مستوى وحدة توليد النقد كما هو محدد من قبل اإلدارة ويت�كون من
صافي الموجودات التشغيلية في كل متجر .عند تحديد قيمة االستخدام لوحدات توليد النقد ،تم تخفيض التدفقات النقدية (المحددة باستخدام خطة العمل
للسنوات الخمس والميزانية الموافق عليهما) المخفضة بمعدل  ٪12على أساس بعد احتساب الزكاة وتم عرضها حتى سنة 2023م .كان معدل متوسط النمو
المقدر والمستخدم لتقدير التدفقات النقدية بطريقة استقرائية لفترة ما بعد السنوات الخمس هو  ٪2.5وتعتقد اإلدارة أن معدل النمو هذا ال يتجاوز متوسط
معدل النمو على المدى الطوي�ل بالنسبة للسوق الذي تمارس نشاطها فيه.
فيما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة لتحديد المبالغ القابلة لالسترداد:
هامش الربح المقدر
معدل نمو اإليرادات
معدل الخصم
معدل النمو في القيمة النهائية على المدى الطوي�ل

%27,8 - %25,8
%4.12
%12
%2.5

إن طريقة حساب قيمة االستخدام يعتبر أكثر حساسية لالفتراضات األساسية التالية:
•تحسينات األداء المستقبلي
•معدل الخصم المطبق على التدفقات النقدية التقديرية
•أسعار المبيعات والكميات.
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 .35خسارة الهبوط في القيمة (ت�تمة)

 .37إدارة المخاطر المالية (ت�تمة)

ج) خسارة الهبوط في القيمة في المبلغ المسترد من الموجودات غير المالية ،بما في ذلك الشهرة
فيما يلي توزيع خسارة الهبوط في القيمة للشهرة كما في السنة المنتهية:

إطار عمل إدارة المخاطر (ت�تمة)
تقوم لجنة المراجعة لدى المجموعة بمتابعة كيفية قيام اإلدارة بمراقبة مدى االلتزام بإجراءات وسياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة كما تقوم بمراجعة
مدى كفاية اإلطار العام إلدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة.

خسارة انخفاض في القيمة
وحدة توليد النقد

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

عمليات جيان

–

222,024

االفتراضات األساسية

•هامش الربح قبل الفائدة والضري�بة واالستهالك واإلطفاء في الميزانية التقديرية من
– ٪3.7إلى ٪2.1
•معدل الخصم  ٪ 13.9ومعدل نمو القيمة النهائية ٪2.6

االفتراضات األساسية المستخدمة في تحديد قيمة االستخدام:
حددت اإلدارة معدل نمو المبيعات المتوقع ومجمل الربح على أساس األداء السابق وتوقعاتها لنمو السوق .تعكس أسعار التخفيض تقي�يم اإلدارة للمخاطر
اعتمادا على المعلومات العامة المتاحة والنتائج التاريخية الفعلية ،والتي اس ُتخ ِدمت كمؤشر
المحددة المتعلقة بالقطاع .تم عمل تقديرات التضخم
ً
للنتائج المستقبلية.
يعتبر حساب قيمة االستخدام أكثر حساسية لالفتراضات الخاصة بمعدل نمو المبيعات  ٪5وقد تم استخدامه للتقدير االستقرائي للتدفقات النقدية لفترة
الموازنة والبالغة  5سنوات وما بعدها ،باإلضافة إلى القيمة النهائية.

 .36صافي الت�كاليف التمويلية
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

دخل العمولة على الودائع البنكية
القيمة العادلة اإليجابية لخيار الشراء

70,463
–

127,391
10,240

إي�رادات تموي�ل

70,463

137,631

أعباء تموي�ل على القروض
خسارة صرف العمالت األجنبية ،بالصافي
عمولة بنكية
القيمة العادلة السالبة لخيار البيع
خسارة من إعادة قياس عقود سلع مستقبلية أخرى ،بالصافي
إلغاء الخصم على مخصص تجديد الموقع

398,840
99,308
46,619
44,896
13,922
2,927

340,056
57,711
52,129
60,253
11,451
4,925

ت�كاليف تمويلية

606,512

526,525

صافي ت�كلفة التموي�ل المثبت في قائمة الربح أو الخسارة

536,049

388,894

 .37إدارة المخاطر المالية

إن أنشطة المجموعة تعرضھا لمجموعة متنوعة من المخاطر المالیة :مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العمالت ومخاطر القیمة العادلة والتدفقات
النقدیة ألسعار الفائدة ومخاطر األسعار) ومخاطر االئ�تمان ومخاطر السیولة .وي�ركز برنامج إدارة المخاطر بشكل عام على عدم إمكانية التنبؤ باألسواق المالية
ويسعى إلى تقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للمجموعة .تستخدم المجموعة أدوات مالية مشتقة للتحوط من التعرض لمخاطر معينة.
إطار عمل إدارة المخاطر
ت�تولى اإلدارة العليا إدارة المخاطر وفق ًا لسياسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة .تقوم اإلدارة العليا بتحديد وتقي�يم والتحوط ضد المخاطر المالية من خالل
تعاون وثيق مع الوحدات التشغيلية للمجموعة .ت�تمثل أهم أنواع المخاطر في مخاطر السوق ومخاطر االئ�تمان ومخاطر السيولة.
يتحمل مجلس اإلدارة كامل المسؤولية عن ت�أسيس إطار عمل المخاطر في المجموعة واإلشراف عليه .إن اإلدارة التنفيذية مسؤولة عن تطوي�ر ومراقبة
سياسات إدارة المخاطر في المجموعة .يجتمع الفري�ق بانتظام ويتم اإلبالغ عن أي تغي�يرات ومشكالت االلتزام بالمعاي�ير إلى مجلس اإلدارة من خالل
لجنة المراجعة.
يتم مراجعة أنظمة إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل فري�ق اإلدارة التنفيذية لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة .تهدف المجموعة،
من خالل معاي�ير وإجراءات التدريب واإلدارة ،إلى تطوي�ر بيئة رقابة منضبطة وبناءة يتفهم فيها جميع الموظفين أدوارهم والتزاماتهم.

تشمل األدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة النقد وما في حكمه والذمم المدينة التجارية واألرصدة المدينة األخرى واالست�ثمارات
والذمم المدينة طويلة األجل والقروض والمشتقات والذمم الدائنة والمستحقات والمطلوبات المتداولة األخرى .تم اإلفصاح عن طرق اإلثبات المتبعة في
بيان السياسات المنفصل المتعلق بكل بند.
يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق نظامي ملزم بإجراء مقاصة
لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما يكون لدى المجموعة نية لتسويتها على أساس الصافي أو بيع الموجودات لتسديد المطلوبات في آن واحد.
مخاطر السوق
ت�تمثل مخاطر السوق في تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية للتذبذب نتيجة التغير في أسعار السوق .ت�تضمن مخاطر
السوق ثالثة أنواع من المخاطر :مخاطر سعر العموالت ،مخاطر العمالت ومخاطر األسعار األخرى.
مخاطر سعر الفائدة
التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بت�أثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المراكز المالية للمجموعة
مخاطر سعر الفائدة هي مخاطر
ّ
وتدفقاتها النقدية.
تنشأ مخاطر سعر الفائدة للمجموعة بشكل رئيسي من قروضها وودائعها طويلة األجل ،والتي ت�كون بسعر فائدة عائم وتخضع إلعادة التسعير على أساس
منتظم تراقب اإلدارة التقلبات في أسعار الفائدة بشكل دقيق.
خالل سنة 2014م ،دخلت المجموعة في مقايضات معدالت الفائدة إلدارة تعرضها بشكل جزئي لمخاطر اسعار الفائدة على قيمة إصدار الصكوك بقيمة  1.5مليار
ريال سعودي ،لتصل الى  750مليون ريال سعودي .وقد تم تصنيفها كمخصص تحوط للتدفقات النقدية.
فيما يلي ملخص أسعار الفائدة على األدوات المالية للمجموعة التي تحمل أسعار فائدة بحسب ما تم إبالغ إدارة المجموعة به:
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

األدوات ذات المعدل الثابت
الموجودات المالية

499,546

471,882

مطلوبات مالية

239,341

255,276

األدوات ذات أسعار الفائدة المتغيرة
الموجودات المالية

674

267,792

مطلوبات مالية

7,716,570

7,141,233

تحليل الحساسية لألدوات ذات المعدل الثابت
يؤدي التغير بنسبة  100نقطة أساس في أسعار الفائدة إلى زيادة أو انخفاض حقوق الملكية والربح قبل الزكاة وضري�بة الدخل للسنة بمبلغ  2.9مليون ريال
سعودي ( 31ديسمبر 2017م 2.5 :مليون ريال سعودي).
تحليل الحساسية لألدوات ذات المعدل المتغير
يؤدي التغير بنسبة  100نقطة أساس في أسعار الفائدة إلى زيادة أو انخفاض حقوق الملكية والربح قبل الزكاة وضري�بة الدخل للسنة بمبلغ  50.5مليون ريال
سعودي ( 31ديسمبر 2017م 60.93 :مليون ريال سعودي).
مخاطر العمالت
مخاطر العمالت هي مخاطر تقلب قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية لمعامالتها بشكل رئيسي بالريال السعودي والدوالر
األمريكي والريال اإليراني والجنية المصري والجنيه السوداني والليرة التركية .تعمل المجموعة دولي ًا وهي معرضة لمخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية.
است�ثمارات المجموعة في الشركات التابعة األجنبية والشركات الزميلة التي ت�تعرض أصولها الصافية لمخاطر ترجمة العمالت .حالي ًا ،ت�تعلق هذه المخاطر بشكل
أساسي بتحركات سعر الصرف بين العمالت األجنبية مقابل الريال اإليراني والجنيه المصري والجنيه السوداني والليرة التركية .يتم تسجيل هذه التقلبات كعنصر
بناء
منفصل في حقوق الملكية في القوائم المالية الموحدة المرفقة .تقوم المجموعة بمراقبة هذه التذبذبات وإدارة أثرها على القوائم المالية الموحدة
ً
على ذلك.
بشكل عام ،فإن القروض المقومة بعمالت ت�تطابق مع التدفقات النقدية الناتجة عن العمليات األساسية للمجموعة .باإلضافة إلى ذلك ،فإن الفائدة على
القروض مقومة بعملة القروض .يوفر ذلك تحوط اقتصادي دون الحاجة الى استخدام المشتقات ،وبالتالي ال يتم تطبيق محاسبة التحوط في هذه الظروف.
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 .37إدارة المخاطر المالية (ت�تمة)

مخاطر سعر الفائدة (ت�تمة)
في ما يلي إجمالي تصنيف التعرض الهام للمركز المالي (بآالف) حسب العمالت األجنبية المنفصلة:

مخاطر األسعار
ت�تمثل مخاطر األسعار في تعرض قيمة األدوات المالية للتغير نتيجة التغيرات في أسعار السوق ،سواء كانت هذه التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة بكل أداة
مالية على حدة أو على مصدرها أو نتيجة عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية المتاجر بها في السوق .ت�تعرض المجموعة لمخاطر أسعار أدوات حقوق
الملكية ألن المجموعة تمتلك است�ثمار في بعض أسهم حقوق الملكية المدرجة والمصنفة ضمن قائمة المركز المالي كاست�ثمارات بالقيمة العادلة من خالل
بناء على مؤشرات
الدخل الشامل اآلخر (2017م :است�ثمارات متاحة للبيع) .تقوم إدارة المجموعة بمراقبة حصة األوراق المالية في محفظتها االست�ثمارية
ً
السوق .تدار االست�ثمارات على أساس فردي ويتم اعتماد جميع قرارات الشراء والبيع من لجنة االست�ثمار .باإلضافة الى ذلك تقوم الشركة المتحدة للسكر
باستخدام أدوات مالية مشتقة (عقود سلع مستقبلية) للتحوط من مخاطر أسعار المواد الخام في قطاع السكر.

 31ديسمبر 2018م

ذمم مدينة تجارية
ذمم مدينة أخرى
نقد وما في حكمه

ذمم دائنة تجارية
ذمم دائنة أخرى
قروض وسلف

دوالر أمريكي

ريال إي�راني

جنيه مصري

جنيه سوداني

ليرة تركية

الدرهم اإلماراتي

19,188
13,145
27,560

1,114,905,409
1,945,259,196
2,656,160,765

449,847
299,891
247,753

38,802
41,271
338,058

163,419
–
231

52,804
2,156
8,910

59,893

5,716,325,370

997,491

418,131

163,650

63,870

)(16,310
)(423
)(18,603

)(505,193,866
)(2,440,000,367
)(1,175,592,310

)(350,792
)(681,093
)(2,310,317

)(182,551
)(78,696
)(569,512

)(62,934
)(5,795
)(141,632

)(22,651
)(17,132
)(94,303

بناء على نموذج بالك سكولز باستخدام افتراضات معينة بما
عالوة على ذلك ،وكما هو مفصح عنه في اإليضاح  ،13يتم تقي�يم خيار البيع والشراء بصفة دورية
ً
في ذلك أسعار السكر ،والذي تؤثر تقلباتها على التقي�يمات.
يتم اإلفصاح عن تفاصيل المحفظة االست�ثمارية للمجموعة المعرضة لمخاطر األسعار ،في تاري�خ التقري�ر في اإليضاح  10حول هذه القوائم المالية الموحدة
المعدة لغرض خاص .كما في  31ديسمبر 2018م ،يقتصر تعرض الشركة الكلي لمخاطر األسعار على القيمة العادلة لتلك المراكز.

)(35,336

)(4,120,786,543

)(3,342,202

)(830,759

)(210,361

)(134,086

24,557

1,595,538,827

)(2,344,711

)(412,628

)(46,711

)(70,216

دوالر أمريكي

ريال إي�راني

جنيه مصري

جنيه سوداني

ليرة تركية

تحليل الحساسية
سيرتفع(/ينخفض) صافي موجودات المجموعة بمبلغ  2.56مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2017م 3.79 :مليون ريال سعودي) إذا كانت أسعار األسهم
المدرجة ت�تفاوت بسبب الزيادة/النقص في القيم العادلة بنسبة  ٪1مع بقاء جميع العوامل األخرى ثابتة.

ذمم مدينة تجارية
ذمم مدينة أخرى
نقد وما في حكمه

17,488
1,281
39,969

1,098,444,415
756,816,731
6,030,049,102

462,406
193,500
177,546

129,997
20,673
129,997

140,149
27,447
1,978

ذمم دائنة تجارية
ذمم دائنة أخرى
قروض وسلف

58,738
)(17,123
)(234
)(206,329

7,885,310,248
)(3,612,122,638
)(547,387,226
)(389,052,630

833,452
)(256,061
)(620,176
)(2,679,191

280,667
)(25,232
)(53,871
)(325,884

169,574
)(101,310
)(3,428
)(99,917

)(223,686

)(4,548,562,494

)(3,555,428

)(404,987

)(204,655

مخاطر االئ�تمان
مخاطر االئ�تمان هي مخاطر عدم مقدرة طرف ما في أداة است�ثمارية على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف اآلخر .ليس لدى المجموعة
تركيز جوهري لمخاطر االئ�تمان .لتقليل التعرض لمخاطر االئ�تمان ،لدى المجموعة آلية لالعتماد حيث يتم تطبيق حدود ائ�تمان على عمالئها .كما تقوم اإلدارة
سواء كانوا
وفقا لخصائص االئ�تمان الخاصة بهم ،وتاريخهم في الدفع،
أيضا بمراقبة التعرض لمخاطر االئ�تمان للعمالء بشكل منتظم حيث يتم تجميع العمالء
ً
ً
ً
أفرادا أو كيانات قانونية ،وسواء كانوا بائعي جملة/تجزئة أو مصنعين ،وحسب موقعهم الجغرافي ،وعلى أساس وجود أي صعوبات مالية/اقتصادية ،بما في
ً
ذلك مخاطر التخلف عن السداد المرتبطة بالقطاع والدولة التي تعمل فيها ،وبالتالي تسجيل خسارة الهبوط في القيمة مقابل تلك األرصدة المشكوك في
تحصيلها .ت�تم مراقبة الذمم المدينة القائمة للعمالء بانتظام .ولتلبية مخاطر االئ�تمان من المدينين ،دخلت المجموعة أيضا في ترتيبات ت�أمين في مناطق
جغرافية معينة.

)(164,948

3,336,747,754

)(2,721,976

)(124,320

)(35,081

صافي التعرض

 31ديسمبر 2017م

صافي التعرض

 31ديسمبر 2018م

فيما يلي أسعار الصرف الهامة المطبقة خالل الفترة:
متوسط السعر

سعر الصرف الفوري

للسنة المنتهية في  31ديسمبر

العملة األجنبية لكل ريال سعودي
دوالر أمريكي
ريال إي�راني
جنيه مصري
جنيه سوداني
ليرة تركية
الدرهم اإلماراتي

فيما يلي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئ�تمان في المجموعة كما في تاري�خ التقري�ر:

كما في  31ديسمبر

2018م

2017م

2018م

2017م

0.27
16,609
4.76
14.85
1.47
1.02

0.27
9,057
4.76
5.63
0.97
1.02

0.27
24,155
4.79
17.60
1.40
1.02

0.27
11,320
4.74
7.40
1.01
1.02

ال تقوم المجموعة بالتحوط لالست�ثمار في الشركات التابعة األجنبية.
تحليل الحساسية
كل زيادة أو نقص بنسبة  ٪1في سعر الصرف مع ثبات جميع المتغيرات األخرى سيقلل أو يزيد من األرباح قبل الزكاة وضري�بة الدخل للسنة بمبلغ  3.9مليون ريال
سعودي ( 31ديسمبر 2017م 6.9 :مليون ريال سعودي).

الموجودات المالية
ذمم مدينة طويلة األجل
ذمم مدينة تجارية
ذمم مدينة أخرى
مشتقات
است�ثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
أرصدة بنكية

 31ديسمبر 2017م

7,443
1,073,572
462,007
103,527
30,888
866,410

78,558
970,618
357,501
64,387
–
1,265,128

2,543,847

2,736,192

يتم قيد الذمم المدينة التجارية واألرصدة المدينة األخرى بالصافي بعد خصم خسارة الهبوط في القيمة.
كما في تاري�خ التقري�ر ،بلغت الذمم المدينة المستحقة والمت�أخرة ألكثر من ستة أشهر  81.6مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2017م 121.05 :مليون ريال سعودي).
بلغ إجمالي مخصص خسائر االئ�تمان في  31ديسمبر 2018م مبلغ  104.78مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2017م 80.23 :مليون ريال سعودي) .لم يكن هناك أي
ذمم مدينة مت�أخرة أو منخفضة القيمة من األطراف ذات عالقة بخالف  3.75مليون ريال سعودي مستحقة من شركة مست�ثمر فيها ،شركة جسور القابضة ،كما
ال مقابل هذا الرصيد المدين.
هو مبين في إيضاح " .28أطراف ذات عالقة" .سجلت الشركة
هبوطا كام ً
ً
جدا من
تستخدم المجموعة مصفوفة مخصصات لقياس الخسائر االئ�تمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية من العمالء األفراد ،والتي تشتمل على عدد كبير ً
األرصدة الصغيرة.
استنادا إلى احتمال وجود ذمم مدينة تمر خالل مراحل مت�تالية من التخلف عن السداد إلى مرحلة
يتم حساب معدالت الخسارة باستخدام طريقة "معدل التعثر"
ً
بناء على خصائص مخاطر االئ�تمان المشتركة التالية :المنطقة الجغرافية ومدة
مختلفة
قطاعات
في
الشطب .يتم حساب معدالت التعثر بشكل منفصل للمخاطر
ً
العالقة مع العميل ونوع المنتج المشترى.
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القوائم المالية

التقري�ر االستراتيجي
تقري�ر مجلس اإلدارة
القوائم المالية

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 .37إدارة المخاطر المالية (ت�تمة)

 .37إدارة المخاطر المالية (ت�تمة)

مخاطر االئ�تمان (ت�تمة)
يوفر الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئ�تمان للذمم المدينة التجارية من العمالء األفراد كما في  31ديسمبر 2018م:

مخاطر التركيز (ت�تمة)
الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئ�تمان بالنسبة للذمم المدينة التجارية والذمم المدينة طويلة األجل حسب المنطقة الجغرافية هو كما يلي:

 31ديسمبر 2018م

مجموع القيمة
الدفترية

متداول (غير مت�أخر السداد)
مت�أخر لمدة  30–1يوم
مت�أخر لمدة  60–31يوم
مت�أخر لمدة  90–61يوم
مت�أخر ألكثر من  90يوم

879,086
98,013
121,937
29,456
118,522

اإلجمالي

1,247,014

بلغ إجمالي الخسائر االئ�تمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية  104.78مليون ريال سعودي.
تستند معدالت الخسارة إلى الخبرة السابقة لخسارة االئ�تمان ويتم تعديلها لتعكس الفروق بين الظروف االقتصادية خالل الفترة التي تم خاللها جمع البيانات
التاريخية والظروف الحالية ورؤية المجموعة لألوضاع االقتصادية على مدى العمر المتوقع للذمم المدينة.
ذمم مدينة أخرى
تم قياس الهبوط في قيمة الذمم المدينة األخرى على أساس الخسارة المتوقعة للعمر الكلي وتعكس فترات االستحقاق القصيرة للتعرضات ذات مخاطر
االئ�تمان المنخفضة.
عند التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقري�ر المالي  ،9أثبتت المجموعة مخصص هبوط في القيمة كما في  1يناير 2018م بمبلغ  12.02مليون ريال سعودي.
تم تقديم مبلغ المخصص بقيمة  41.4مليون ريال سعودي خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م.
نقد وما في حكمه
تم قياس الهبوط في قيمة النقد وما في حكمه أساس الخسارة المتوقعة للعمرالكلي ويعكس مدد االستحقاق القصيرة للمخاطر .ترى المجموعة أن النقد
استنادا إلى التصنيفات االئ�تمانية الخارجية لألطراف المقابلة.
وما في حكمه لديها يتعرض لمخاطر ائ�تمانية منخفضة
ً
عند التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقري�ر المالي  ،9أثبتت المجموعة مخصص الهبوط في القيمة كما في  1يناير 2018م بمبلغ  10.55مليون ريال سعودي.
تم عكس مبلغ المخصص بقيمة  2.64مليون ريال سعودي خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م.
مخاطر التركيز
فيما يلي بيان التحليل القطاعي للذمم المدينة ،والذي يشمل الذمم المدينة التجارية وطويلة األجل:

الجملة/التجزئة
التصنيع
الصادرات
أخرى
ناقصا :خسارة الهبوط في القيمة
ً

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

768,568
188,023
102,809
126,397

737,053
177,251
96,784
118,326

1,185,797
)(104,782

1,129,414
)(80,238

1,081,015

1,049,176

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

المملكة العرب�ية السعودية
إي�ران
تركيا
مصر
اإلمارات العرب�ية المتحدة
مناطق أخرى

715,629
61,274
135,274
145,053
39,419
89,148

682,102
119,384
145,127
123,114
–
59,687

ناقصا :خسارة الهبوط في القيمة
ً

1,185,797
)(104,782

1,129,414
)(80,238

1,081,015

1,049,176

مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض المنشأة لصعوبات في الحصول على التموي�ل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة بأدوات مالية .وقد تنتج
مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة .تدار مخاطر السيولة من خالل المراقبة المنتظمة للت�أكد من
توفر السيولة الكافية للوفاء بأي التزامات مستقبلية.
دائما ،قدر اإلمكان ،السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها ،تحت الظروف
يتمثل نهج المجموعة في إدارة السيولة في ضمان أنها سيكون لديها
ً
العادية واالضطرارية ،دون ت�كبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة المجموعة .لهذا الغرض ،حافظت المجموعة على خطوط ائ�تمان مع بنوك تجارية
مختلفة لتلبية متطلبات السيولة لديها .كما في  31ديسمبر 2018م ،لدى المجموعة تسهيالت بنكية غير مستغلة تبلغ  4.62مليار ريال سعودي ( 31ديسمبر
2017م 4.7 :مليار ريال سعودي) إلدارة متطلبات السيولة قصيرة األجل وطويلة األجل.
فيما يلي االستحقاقات التعاقدية المتبقية للمطلوبات المالية في تاري�خ التقري�ر .إن المبالغ هي مبالغ إجمالية وبدون خصومات ،وتشمل مدفوعات فوائد
تعاقدية وتست�ثنى ت�أثير التصفية.
التدفقات النقدية التعاقدية
 31ديسمبر 2018م

القيمة الدفترية

أقل من  6أشهر

 6أشهر إلى سنة

 3 – 1سنوات

 5 – 3سنوات

أكثر من  5سنوات

مطلوبات مالية غير مشتقة
قروض وسلف
ذمم دائنة تجارية
مستحقات ومطلوبات أخرى
توزيعات أرباح غير مطالب بها

7,955,911
2,391,028
1,851,603
266,090

2,905,625
2,391,028
1,851,603
266,090

972,644
–
–
–

4,184,824
–
–
–

166,929
–
–
–

–
–
–
–

12,464,632

7,414,346

972,644

4,184,824

166,929

–

مطلوبات مالية مشتقة
مقايضات أسعار فائدة مستخدمة للتحوط
عقود مشتقات مستخدمة للتحوط
خيار البيع
عقود مشتقات أخرى ليست للتحوط

)(1,286
29,467
197,131
50,177

)(1,780
29,376
–
31,554

)(2,821
91
–
14,782

)(3,924
–
–
3,841

–
–
–
–

–
–
228,973
–

275,489

59,150

12,052

)(83

–

228,973

ليس من المتوقع حدوث تدفقات نقدية متضمنة في تحليل االستحقاق في وقت مبكر بشكل كبير أو بمبالغ مختلفة بشكل كبير باست�ثناء توزيعات األرباح
وبناء عليه ،فقد تم تصنيفها على هذا النحو.
غير المطالب بها.
ً
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 .37إدارة المخاطر المالية (ت�تمة)

 .37إدارة المخاطر المالية (ت�تمة)

مخاطر السيولة (ت�تمة)

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات (ت�تمة)
یوضح الجدول التالي القیمة الدفتریة والقیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بما في ذلك مستویاتھا وتسلسل قیمتها العادلة .وال يشمل
ال
ذلك معلومات القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تمثل
تقديرا معقو ً
ً
للقيمة العادلة.

التدفقات النقدية التعاقدية
 31ديسمبر 2017م

القيمة الدفترية

مطلوبات مالية غير مشتقة
قروض وسلف
ذمم دائنة تجارية
مستحقات ومطلوبات أخرى
توزيعات أرباح غير مطالب بها
مطلوبات مالية مشتقة
مقايضات أسعار فائدة مستخدمة للتحوط
عقود مشتقات مستخدمة للتحوط
خيار البيع
عقود مشتقات أخرى ليست للتحوط

أقل من  6أشهر

 6أشهر إلى سنة

 3 – 1سنوات

 5 – 3سنوات

أكثر من  5سنوات

7,396,862
2,535,465
1,786,358
258,473

3,643,577
2,535,465
1,786,358
258,473

461,275
–
–
–

3,364,077
–
–
–

366,272
–
–
–

–
–
–
–

11,977,158

8,223,873

461,275

3,364,077

366,272

–

4,735
38,988
159,979
7,974

770
38,869
–
7,974

)(348
119
–
–

)(9,831
–
–
–

–
–
–
–

–
–
162,400
–

211,676

47,613

)(229

)(9,831

–

162,400

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل أو دفعه لتحوي�ل التزام في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق في تاري�خ القياس في
السوق الرئيسية أو ،في ظل غياب السوق الرئيسية ،في السوق األكثر منفعة المتاحة أمام المجموعة في ذلك التاري�خ .وتعكس القيمة العادلة اللتزام
ما مخاطر عدم أدائه.

القيمة الدفترية

 31ديسمبر 2018م

إلزاميا بالقيمة
ً
العادلة من
خالل الربح أو
الخسارة –
أخرى

موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
االست�ثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
عقود صرف مستقبلية مستخدمة للتحوط
عقود صرف مستقبلية أخرى
خيار الشراء
مقايضات معدالت الفائدة المستخدمة للتحوط
أدوات حقوق ملكية (إيضاح )10
مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
عقود تبادل مستقبلية مستخدمة للتحوط
عقود تبادل مستقبلية أخرى
خيار البيع

يتطلب عدد من السياسات المحاسبية واإلفصاحات من المجموعة قياس القيم العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية.

القيمة العادلة

القيمة العادلة
من خالل الدخل
الشامل اآلخر

القيمة العادلة
محددة بالقيمة ألدوات
التحوط
العادلة

المستوى 1

المستوى 2

30,888
–
–
–
–
–

–
–
82,747
2,496
–
–

–
18,284
–
–
1,286
–

–
–
–
–
–
324,204

30,888
–
–
–
–
256,530

–
18,284
82,747
–
1,286
–

–
–
–
2,496
–
67,674

30,888
18,284
82,747
2,496
1,286
324,204

30,888

85,243

19,570

324,204

287,418

102,317

70,170

459,905

–
–
–

–
50,177
197,131

29,467
–
–

–
–
–

–
–
–

29,467
50,177
–

–
–
197,131

29,467
50,177
197,131

–

247,308

29,467

–

–

79,644

197,131

276,775

القيمة الدفترية

وعند توافر إحداها ،تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المعروض في سوق نشطة لتلك األداة .يعتبر سوق األداة المالية نشط،
في حال ت�كرر المعامالت بشكل مستمر مما يوفر معلومات كأساس لتسعير األداة المالية.
إذا كان سوق األداة المالية غير نشط ،تقوم المجموعة بتحديد القيمة العادلة باستخدام أسلوب تقي�يم ويعتمد أسلوب التقي�يم المختار على أقصى استخدام
لمدخالت السوق وعلى أقل ما يمكن من التقديرات الخاصة بالشركة .وإن أسلوب التقي�يم المختار يضم جميع العوامل التي قد ت�أخذ في االعتبار من قبل
المشتركين في السوق عند تحديد األسعار.
عند قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ما ،تستخدم المجموعة بيانات السوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان .يتم تصنيف القيم العادلة إلى مستويات
استنادا إلى المدخالت المستخدمة في أساليب التقي�يم كما يلي:
مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
ً
•المستوى  :1األسعار المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المتطابقة.
سواء بصورة مباشرة (أي كأسعار) أو
•المستوى  :2المدخالت بخالف األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى األول القابلة للمالحظة لألصل أو االلتزام،
ً
غير مباشرة (أي مستمدة من األسعار).
•المستوى  :3المدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة (المدخالت غير القابلة للمالحظة).
إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة ألصل أو التزام تقع في مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ،فإنه يتم تصنيف
القياس بالكامل ضمن أقل مستوى للمدخالت الذي يعتبر جوهري ًا للقياس ككل.

القيمة العادلة

القيمة
العادلة ألدوات
متاحة للبيع
التحوط

 31ديسمبر 2017م

محددة بالقيمة
العادلة

موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
عقود تبادل مستقبلية مستخدمة للتحوط
عقود تبادل مستقبلية أخرى
خيار الشراء
أدوات حقوق ملكية (إيضاح )10

–
40,821
10,240
–

13,326
–
–
–

51,061

13,326

471,507

–
–
)(7,974
)(159,979

)(4,735
)(38,988
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

)(167,953

)(43,723

–

–

مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
مقايضات أسعار فائدة مستخدمة للتحوط
عقود تبادل مستقبلية مستخدمة للتحوط
عقود تبادل مستقبلية أخرى
خيار البيع

المستوى 3

اإلجمالي

المستوى 1

المستوى 2

المستوى 3

اإلجمالي

–
–
–
471,507

–
–
–
379,080

13,326
40,821
–
–

–
–
10,240
92,427

13,326
40,821
10,240
471,507

379,080

54,147

102,667

535,894

)(4,735
)(38,988
)(7,974
–

–
–
–
)(159,979

)(4,735
)(38,988
)(7,974
)(159,979

)(51,697

)(159,979

)(211,676

ت�ثبت المجموعة التحويالت بین مستويات التسلسل الھرمي للقيمة العادلة في نھایة فترة التقری�ر التي حدث فیھا التغی�یر.
نظرا ألن األدوات المالية للمجموعة يتم تجميعها بموجب طريقة الت�كلفة التاريخية ،باست�ثناء االست�ثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
ً
(2017م :االست�ثمارات المتاحة للبيع) ،ومخزون الشركة وااللتزامات المؤكدة بموجب عالقات القيمة العادلة ،واألدوات المالية المشتقة التي يتم إدراجها
فروقا بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة .وبرأي اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
بالقيمة العادلة ،يمكن أن تنشأ
ً
للمجموعة ال تختلف بصورة كبيرة عن قيمتها الدفترية.
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القوائم المالية

التقري�ر االستراتيجي
تقري�ر مجلس اإلدارة
القوائم المالية

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 .39المعاي�ير الصادرة والتي لم تصبح سارية المفعول بعد

 .37إدارة المخاطر المالية (ت�تمة)
أسلوب التقي�يم والمدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة
يعرض الجدول التالي أساليب التقي�يم المستخدمة في قياس المستوى  2والمستوى  3من القیمة العادلة ،باإلضافة إلی المدخالت الهامة غير القابلة
للمالحظة المستخدمة.
أدوات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
العالقة بين المدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة
وقياسات القيمة العادلة

النوع

أسلوب التقي�يم

المدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة

األوراق المالية

أسلوب مقارنة السوق .مضاعف
ربحية السهم ،السعر إلى
القيمة الدفترية.

مضاعف ربحية السهم ،السعر مقابل
القيمة الدفترية ،السعر مقابل القيمة
الدفترية الملموسة

غير قابل التطبيق

يسري عدد من المعاي�ير الجديدة للفترات السنوية التي تبدأ بعد  1يناير 2019م مع السماح بالتطبيق المبكر ،إال أن المجموعة لم تقم بالتطبيق المبكر للمعاي�ير
الجديدة أو المعدلة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.
جوهريا على القوائم المالية
�أثيرا
ً
من بين تلك المعاي�ير التي لم تصبح سارية المفعول بعد ،من المتوقع أن يكون المعيار الدولي للتقري�ر المالي  16ت ً
للمجموعة في فترة التطبيق المبدئي.
أ) المعيار الدولي للتقري�ر المالي  – 16عقود اإليجار
يتعين على المجموعة تطبيق المعيار الدولي للتقري�ر المالي  16في  1يناير 2019م .قامت المجموعة بتقي�يم األثر المتوقع للتطبيق المبدئي للمعيار الدولي
للتقري�ر المالي  16على القوائم المالية الموحدة كما هو موضح أدناه .قد ت�تغير الت�أثيرات الفعلية لتطبيق المعيار في  1يناير  2019لألسباب التالية:
•تخضع السياسات المحاسبية الجديدة للتغي�ير لحين تقديم المجموعة قوائمها المالية األولى التي ت�تضمن تاري�خ التطبيق المبدئي.

عقود مستقبلية

تسعيرة الوسيط

غير قابل التطبيق

غير قابل التطبيق

خيار الشراء والبيع

نموذج بالك سكولز

سعر التنفيذ
تقلب مؤشر السكر
السعر الفوري (القيمة العادلة)

الزيادة في القيمة العادلة سوف
تقلل من قيمة خيار البيع وتزيد من
قيمة خيار الشراء.
الزيادة في مؤشر التقلب سوف تزيد
من قيمة خيارات البيع والشراء.

مقايضات أسعار الفائدة

التدفقات النقدية المخصومة

غير قابل التطبيق

غير قابل التطبيق

 .38إدارة رأس المال

تهدف المجموعة عند إدارة رأس المال إلى ضمان قدرة المجموعة على االستمرار بمبدأ مفهوم االستمرارية لكي ت�ت�كمن من االستمرار في توفير عوائد
للمساهمين ومنافع لحاملي األسهم اآلخري�ن ،وللحفاظ على رأس مال أساسي قوي لدعم التنمية المستدامة ألعمالها.
تدير المجموعة هيكل رأس مالها من خالل مراقبة العوائد على صافي الموجودات وتقوم بإجراء التعديالت عليها في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية.
ولغرض الحفاظ على أو تعديل هيكل رأس المال ،قد تقوم المجموعة بتعديل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو قد تقوم بإصدار أسهم جديدة.
أيضا بمراقبة رأس المال باستخدام معدل المديونية ،وهو صافي الديون ،القروض المحملة بالفوائد والسلف بما في ذلك ت�كاليف
كما تقوم المجموعة ً
التموي�ل ،الذمم الدائنة التجارية واألرصدة الدائنة األخرى بعد خصم النقد واألرصدة لدى البنوك .ويمثل رأس المال حقوق الملكية كما هو مبين في قائمة
مضافا إليه صافي الدين .فيما يلي معدل المديونية كما في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2017م:
المركز المالي الموحدة
ً

يقدم المعيار الدولي للتقري�ر المالي  16للمست�أجری�ن نموذج ًا وحيد ًا للمحاسبة عن عقود اإلیجار في قائمة المركز المالي .یقوم المست�أجر بإثبات األصل
المتعلق بحق االستخدام الذي یمثل حقه في استخدام األصل ذو الصلة باإلضافة إلى التزام اإلیجار الذي یمثل التزامه بسداد دفعات اإلیجار .وهناك إعفاءات
من إثبات عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إي�جار البنود ذات القيمة المنخفضة .تبقى طریقة المحاسبة المتبعة من المؤجر مشابهة للمعیار الحالي – أي
یستمر المؤجرون في تصنیف عقود اإلیجار إلى عقود إی�جار تمویلي وعقود إی�جار تشغیلي.
يحل المعيار الدولي للتقري�ر المالي  16محل التوجيهات الحالية لعقود االيجار بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي  17عقود االيجار ،تفسير لجنة تفسيرات
المعاي�ير الدولية للتقري�ر المالي للمعيار رقم " 4تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إي�جار" ،وتفسير لجنة التفسيرات القياسية للمعيار رقم " 15عقود
اإليجار التشغيلي – الحوافز" ،وتفسير لجنة التفسيرات القياسية رقم  27تقويم جوهر المعامالت التي ت�أخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار.
 .1عقود اإليجار التي ت�كون فيها المجموعة هي الطرف المست�أجر
ستقوم المجموعة بإثبات الموجودات والمطلوبات الجديدة لعقود اإليجار التشغيلي الخاصة بها .ست�تغير اآلن طبيعة المصروفات المتعلقة بتلك العقود ألن
المجموعة ستقوم بإثبات مخصص استهالك لحق استخدام الموجودات ومصروفات الفائدة على مطلوبات عقود اإليجار.
في السابق ،قامت المجموعة بإثبات مصروفات عقود اإليجار التشغيلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار ،وإثبات الموجودات والمطلوبات
فقط إلى الحد الذي يوجد فيه فرق في التوقيت بين دفعات اإليجار الفعلية والمصروفات المسجلة.
ال من ذلك ،ستقوم
باإلضافة إلى ذلك ،لن تقوم المجموعة بعد اآلن بإثبات مخصصات لعقد اإليجار التشغيلي الذي تعتبره من العقود المتوقع خسارتها .وبد ً
المجموعة بإدراج الدفعات المستحقة بموجب عقد اإليجار في مطلوباتها اإليجار.

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

14,230,510
)(901,573

13,629,350
)(1,298,117

ال يتوقع وجود أثر جوهري على عقود اإليجار التمويلي للمجموعة.

13,328,937

12,331,233

حاليا ،تقدر المجموعة أنها ستحقق مطلوبات عقود إي�جار إضافية بمبلغ  5.1مليار ريال سعودي كما في  1يناير 2019م.
استنادا إلى المعلومات المتوفرة
ً
ً

8,021,941
)(1,286

9,707,980
4,735

المؤجر
 .2عقود اإليجار التي ت�كون فيها المجموعة هي الطرف
ِّ
المؤجر.
من غير المتوقع أن يكون هناك ت�أثير كبير لعقود اإليجار التي ت�كون فيه المجموعة هي الطرف
ِّ

حقوق الملكية المعدلة

8,020,655

9,712,715

صافي المدينين إلى حقوق الملكية المعدلة

1.66

1.27

 .3التحول
تخطط المجموعة لتطبيق المعيار الدولي للتقري�ر المالي  16مبدئي ًا في  1يناير 2019م باستخدام منهج األثر الرجعي المعدل .لذلك ،سيتم إثبات الت�أثير التراكمي
العتماد المعيار الدولي للتقري�ر المالي  16كتسوية على الرصيد االفت�تاحي لألرباح المبقاة في  1يناير 2019م ،بدون إعادة عرض معلومات المقارنة.

إجمالي المطلوبات
ناقصا :نقد وما في حكمه
ً
صافي المدينين المعدل
إجمالي حقوق الملكية
ناقصا :احتياطي التحوط
ً

وتخطط المجموعة لتطبيق الوسائل العملية بهدف است�ثناء تعريف عقد اإليجار عند التحول .وهذا يعني أنها ستطبق المعيار الدولي للتقري�ر المالي  16على
وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  17وتفسير لجنة تفسيرات المعاي�ير الدولية للتقري�ر المالي .4
جميع العقود المبرمة قبل  1يناير 2019م والمحددة كعقود إي�جار
ً

166

التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال 2018م

التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال 2018م

167

القوائم المالية

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 .39المعاي�ير الصادرة والتي لم تصبح سارية المفعول بعد (ت�تمة)
ب) التحسينات السنوية للمعاي�ير الدولية للتقري�ر المالي (دورة 2015م – 2017م)
سابقا في عملية مشتركة عندما تحقق الشركة
•المعيار الدولي للتقري�ر المالي " 3تجميع األعمال" – تقوم الشركة بإعادة تقي�يم حصتها المحتفظ بها
ً
السيطرة على األعمال.
سابقا في عملية مشتركة عندما تحقق
•المعيار الدولي للتقري�ر المالي " 11الترتيبات المشتركة" – ال تقوم الشركة بإعادة تقي�يم الفائدة المحتفظ بها
ً
الشركة السيطرة على األعمال.
•معيار المحاسبة الدولي " 12ضرائب الدخل" – تقوم الشركة باحتساب تبعات ضري�بة الدخل لمدفوعات توزيعات األرباح بالطريقة نفسها.
ال لتطوي�ر أصل ما عندما يكون
•معيار المحاسبة الدولي " 23ت�كاليف االقتراض" – تعامل الشركة كجزء من القروض العامة أي قروض تم الحصول عليها أص ً
جاهزا لالستخدام في الغرض الذي تم إعداد األصل من أجله.
األصل
ً
ج) تعديالت أخرى
المعاي�ير الجديدة أو المعدلة الواردة أدناه لم تطبق بعد ،ومن غير المتوقع أن يكون لها ت�أثير ًا جوهريا على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
•تفسير لجنة تفسيرات المعاي�ير الدولية للتقري�ر المالي  – 23عدم الت�أكد حول معالجة التعامالت الضري�بية.
•خصائص المدفوعات مقدم ًا مع التعويض السالب (تعديالت على المعيار الدولي للتقري�ر المالي .)9
•الحقوق طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي .)28
•تعديالت الخطة أو التقليص أو التسوية (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي .)19
•التعديالت على مراجع إطار المفاهيم في المعاي�ير الدولية للتقري�ر المالي.
•المعيار الدولي للتقري�ر المالي " 17عقود الت�أمين".

 .40تاري�خ اعتماد القوائم المالية لإلصدار

تم اعتماد هذه القوائم المالية لإلصدار من قبل مجلس إدارة الشركة في  12رجب 1440هـ ،الموافق  19مارس 2019م.
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مجموعة صافوال
برج صافوال الدور ١٤
ذا هيد كوارترز بزنس بارك
شارع األمير فيصل بن فهد
طه خصيفان  -الشاطئ وحدة رقم٢٤٤٤-١٥ :
حي الشاطئ
جدة ٧٣٣٣-٢٣٥١١
المملكة العربCية السعودية
تلفون +٩٦٦١٢ ٢٦٨ ٧٧٣٣ :
فاكس +٩٦٦١٢ ٢٦٨ ٧٨٢٨ :

www.savola.com

