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قيمة أساسها القيم

تشهد صافوال نموًا وتطورًا مستمري�ن عابرة بذلك حدود الوطن 
ومَؤثرة في حياة الماليCين من الناس في منطقة الشرق 

األوسط، وشمال إفريقيا وتركيا.

إن قيمنا تدفعنا دومًا إلى األمام في األوقات المزدهرة، 
وتحمينا في األوقات الصعبة، ودائمًا نؤمن بأن الطريقة التي 

ندير به ا أعمالنا والقيم األساسية التي نعتز بها، هي أهم 
ركائز نجاحنا.

لطالما استطاعت صافوال بناء قيمة مميزة قائمة على أساس 
متين من القيم، نسعى من خاللها جاهدين بناء قيمة مضافة 

إلى مساهمينا ومستCثمرينا وشركائنا و عمالئنا وموظفينا 
والمجتمعات التي نعمل فيها.

نشاطنا:
إننا نزاول نشاطًا اقتصاديًا لبناء قيمة مستدامة.

المساهمون / 
المست�ثمرون

إننا نبني قيمة للمساهمين 
بتحقيق أفضل عوائد 

الستCثماراتهم.

الموظفون
إننا نبني قيمة للموظفين 

بمنحهم فرص لالرتقاء 
والتقدم وبيئة عمل مفعمة 
بالتعلم والتطوي�ر والتحديات 

والنمو.

الشركاء 
إننا نبني قيمة متبادلة مع 

شركائنا في العمل.

المجتمع
إننا نبني قيمة لمجتمعاتنا 

مرت�كزة على الخدمات 
المستدامة في مجال 

المسئولية االجتماعية، 
وأساسها االحتياجات 

المجتمعية وظروفها.

العمالء
إننا نبني قيمة للشرائح 

االقتصادية المختلفة من 
خالل تقديم قيمة مالية 

فعالة للمنتجات والخدمات 
وخبرات متميزة بمواصفات 

عالمية.
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إننا مجموعة استراتيجية استCثمارية قابضة رائدة في قطاَعْي األغذية والتجزئة في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا. 

لقد قمنا ببناء وتوسيع محفظة استCثمارية من األصول، حيث ندير من خالل قطاعاتنا 
الرئيسة في مجالي األغذية والتجزئة، أكبر سلسلة متاجر للتجزئة في المملكة، 

وننتج المنتجات الغذائية لالستهالك اليومي التي من بينها زي�وت الطعام 
والسكروالمكرونة ونؤمن العديد من المنتجات الغذائية من خالل استCثماراتنا التي 

تدار من الغير والتي يفضلها المستهلكون في أكثر من ٣٠ دولة. نحن شركة تؤمن 
بقوة بشعارها "قيمة أساسها القيم". "نحن صافوال".

منذ ت�أسيسها في عام ١٩٧٩م، اختار المستCثمرون صافوال ألدائها المتميز 
ولمعرفتها المتخصصة والواسعة بالسوق.

االست&ثمارات في قطاع 
األغذية 

تستلزم منتجاتنا الغذائية الرئيسة استCثمارات 
في عمليات ومنتجات ذات عالمات تجارية في 

كل دول المنطقة التي نعمل فيها، وتعتبر 
صافوال لألغذية شركة رائدة في السلع 

االستهالكية األساسية المعبئة ذات العالمات 
التجارية التي يتم تسويقها في أكثر من ٣٠ 
دولة، 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 االستCثمارية. كما إننا 
نحقق األرباح من خالل استCثماراتنا االستراتيجية 

طويلة األمد، فضالً عن أننا أكبر مساهم في 
شركة المراعي الرائدة في تصنيع وتوزيع 

األغذية في الشرق األوسط، وذلك بحصة تبلغ 
٣٤٫٥٢٪ من رأس مال الشركة.

االست&ثمارات في قطاع 
التجزئة 

ُتعَتَبر شركة بنده للتجزئة الشركة الرائدة واألكبر 
في قطاع التجزئة الحديثة في المملكة العربCية 

السعودية، حيث تمتلك ٣٦٢ سوقًا تجاريًا وتقدم 
خدماتها إلى حوالي ١٣٤ مليون عميل سنويًا. 
وتفتخر بنده بتاريخها المميز في هذا المجال، 
واستحواذها على حصة قيادية في السوق، 

وتحقيق الشركة إنتشارًا جغرافيًا في كافة أنحاء 
المملكة. كما تحقق صافوال أرباحًا من خالل 

استCثماراتها االستراتيجية طويلة األجل، حيث إنها 
أكبر مساهم في شركة هرفي للخدمات 

الغذائية بحصة تصل إلى ٤٩٪ وهي شركة رائدة 
في تشغيل المطاعم والمخابز، وعمليات تصنيع 

اللحوم في المملكة، وبعد تبني معايCير 
المحاسبة الدولية (IFRS) إلعداد التقاري�ر المالية، 

فقد تم توحيد القوائم المالية لشركة هرفي 
مع القوائم المالية لمجموعة صافوال.

لالطالع على المزيد عن 
است�ثمارات صافوال في قطاع 

٢٦التجزئة لالطالع على المزيد عن 
است�ثمارات صافوال في قطاع 

٢٠األغذية

لمحة عن صافوال:
محفظة استCثمارية قوية في قطاعي 

األغذية و التجزئة

 أسواق التصدير
أفغانستان 

أنغوال
إثيوبيا
إرتيريا

إسبانيا
األردن

اإلمارات
البحري�ن

السودان
الصومال 

الصين
العراق 

الكاميرون
الكونغو
الكويت

المالديف
المغرب

المملكة المتحدة
أوغندا
إيطاليا
اليمن

باكستان
بنين 
تركيا

تنزانيا
تونس

جزر القمر
جزر الرأس األخضر

جنوب إفريقيا
جنوب السودان

جيبوتي
رواندا

سنغافورة
سوريا

سيراليون
سيريالنكا

صوماليالند
ُعمان

غانا
غامبيا

غينيا
فرنسا

فلسطين
قطر 
كندا

كوريا الجنوبية
كينيا
لبنان

ليبريا
ليبيا

مالي
مايوت

موريشوس
موزمبيق

نيبال
نيوزيلندا 

هولندا

 أسواق بنده    أسواق هرفي 
(٣٦٢) متجرًا في السعودية

(٥) متاجر في مصر
السعودية (٣٦٢)

الكويت (٩)
بنغالديش (٢)

 أسواق التصنيع
المملكة العربCية 

السعودية 
إي�ران 
مصر 
تركيا 

السودان 
الجزائر 

المغرب 
العراق

 ٣٥٩
متاجر هرفي في ٣ دول

 ٣٦٧
متاجر بنده في ٤٨ مدينة
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*٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

(٣٦٣)

١,٧٩٢

٢,٠٧٢

١,٧٠٤

١,٠٢٦

٢٠١٧

*٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

٤,٦٥٣

٥,٠٢٥

٤,٨٦٤

٤,٧٧٤

٤,٣٩١

٢٠١٧

*٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣
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٩,٩٦٦
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٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

٦٧٣

١,٢٦٥

٢,٠٧٧

١,٨١٩

١,١٦١

١١٦

١٧٩

١,٣٠٨

١,٣٣٣

٦٣١

٤٠٣

٤٧٣ ٥٨٢

٦٠٤٤٥٥

٢٠٨٣٤٨

٢٠١٧

*٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

٢٦,٣٣١

٢٥,١٢٦

٢٦,٥٨٨

٢٦,٢٨١

٢٣,٨٣٠

٢٠١٧

*٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣
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24,763

٢٣,٢٠٩

(IFRS) ير المحاسبة الدوليةCتم تعديل األرقام وفقًا لمعاي

استمرت صافوال في تحولها إلى مجموعة استراتيجية 
استCثمارية قابضة خالل العام ٢٠١٧م مدفوعة في ذلك بالنجاح 

الذي حققته حتى اآلن في دعم وتعزي�ز قيادتها لسوق األغذية 
والتجزئة في المنطقة.

إن األوضاع االقتصادية العامة والتحديات الكبيرة التي تشهدها 
أسواقنا ال تزال تؤثر على نشاطنا، حيث انخفضت إي�رادات صافوال من 

٢٦٫٣ مليار ريال في ٢٠١٦م إلى ٢٣٫٨ مليار ريال لعام ٢٠١٧م، مع ذلك، 
فقد ارتفع الربح التشغيلي من ٤٧٣ مليون ريال الى ٨٠٠ مليون ريال، 

كما بلغ مجموع صافي الربح لهذا العام ١٫٠٢٦ مليار ريال، مقابل 
صافي خسارة قدرها ٣٦٣ مليون ريال لعام ٢٠١٦.

بالرغم من مجموعة التحديات والضغوط االقتصادية اإلقليمية التي 
أثرت سلبًا على عملياتنا التشغيلية والتى حدت من األرباح، إال أن 

أساسيات أعمالنا ظلت قوية ومتماسكة مع استمرار تطور شركاتنا 
التابعة في توليد الفرص لتنويع الدخل. 

تحتفظ المجموعة في قطاع األغذية، بحصة سوقية متنامية عبر 
فئات منتجاتCتنا في جميع المناطق الجغرافية المستهدفة، وذلك 

بالرغم من الت�أثيرات السلبية الرتفاع ت�كاليف الطاقة، والتذبذبات في 
سعر صرف العمالت األجنبية والقرارات الحكومية المختلفة التي أثرت 

على بعض األسواق الرئيسة. كذلك قامت صافوال خالل عام ٢٠١٧م 
بتشغيل مصنع جديد في مدينة جدة إلنتاج الدهون المتخصصة بجودة 

عالية للشركات والمصانع (B2B)، ودخلت في شراكة في العراق 
لالستحواذ على ٥١٪ في شركة متخصصة في ت�كري�ر وتعبئة زي�وت 

الطعام والسمن النباتي. 

في قطاع التجزئة، ت�أثر سوقنا الرئيسي في المملكة العربCية 
السعودية بالتغيرات االقتصادية والنمط السكاني ونتائجها المترتبة 

على ثقة العمالء مما أدى إلى تباطؤ النمو الذي تقوده أسواق 
بنده. بالرغم من ذلك، فإننا نواصل عملية إعادة التوازن االستراتيجي 
وتوحيد جهودنا وأنشطتنا في القطاع، في ضوء خطة شاملة لتنفيذ 

برنامجنا الطموح للتحول الذي سيجري تنفيذه على مدار ٣ إلى ٤ 
سنوات بواسطة الرئيس التنفيذي الجديد لشركة بنده للتجزئة 

وفريقه التنفيذي. 

قامت صافوال في عام ٢٠١٧م بتصفية بعض استCثماراتها، فتم بيع 
أعمال مركز الهايبرماركت التابع لشركة بنده للتجزئة، في دولة 

اإلمارات العربCية المتحدة من أجل التركيز على عمليات التجزئة 
األساسية في المملكة، وقامت أيضا ببيع نسبة ٢٪ من حصتها في 

شركة المراعي بقيمة قدرها ١٫١٢ مليار ريال وذلك لتحقيق اإلدارة 
المثلى إلعادة تخصيص رأس المال، وفي القطاعات غير الرئيسة 

وخالل العام ٢٠١٧م قامت مجموعة صافوال ببيع حصتها في شركة 
دار التمليك للتطوي�ر العقاري بمبلغ وقدره ٢٨٫٠٢ مليون ريال 

وحققت ربح قدره ٣٫٢٧ مليون ريال، كما استلمت متحصالت من التخارج 
من بعض استCثمارات محفظة صندوق إنتاج والتي تحتفظ فيها بقيمة 

قدرها ٣٩٫٦٧ مليون ريال.

وفي هذا االطار ونظرًا ألن صافوال هي أكبر مساهم في شركة 
هرفي، قبل وبعد االكتCتاب العام، فقد أصبحت هرفي شركة تابعة 
لصافوال بعد تطبيق المعايCير المحاسبية الدولية للتقاري�ر المالية 

(IFRS) ، وبالتالي قامت صافوال بتوحيد حسابات هرفي ضمن نتائجها 
المالية. 

من خالل إعادة تخصيص رأس المال واإلدارة النشطة لمحفظتنا 
االستCثمارية، يستمر التحول الجذري لصافوال لبناء ريادة متواصلة 

للمجموعة من خالل قوة مركزها المالي ومكانة مرموقة لتحقيق 
النجاح على األمد الطوي�ل في عملياتنا وتواجدنا دوليُا.

المالمح االستراتيجية والنتائج المالية
أسواقنا الرئيسة : التحديات والفرص

صافي الدخل
١,٠٢٦

(مليون ريال سعودي)

إجمالي الربح
٤,٣٩١

(مليون ريال سعودي)

حقوق المساهمين
٨,٨٢٩

(مليون ريال سعودي)

اإليرادات
٢٣,٨٣٠

(مليون ريال سعودي)

إجمالي الموجودات
٢٣,٢٠٩

(مليون ريال سعودي )

المصروفات الرأسمالية
٦٧٣

(مليون ريال سعودي)

 أخرى
 هرفي

 بنده للتجزئة
 صافوال لألغذية
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السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
نيابة عن مجلس إدارة مجموعة صافوال، 
يشرفني أن أقدم لكم التقري�ر السنوي 

للمجموعة عن العام ٢٠١٧م.

في ظل التحديات و الظروف الصعبة التي تمر بها 
جميع األسواق التى نعمل بها، فقد تمكنت 

المجموعة- بعون اهللا- من تحقيق أداء مشجع 
وإنجازات إي�جابية في عملياتها واستCثماراتها ، 

وساهمت في دعم مسيرة التنمية االقتصادية، 
ومضيفة قيمة لعمالئها بخدماتها ومنتجاتها 

المتميزة. ستواصل صافوال تحولها الشامل إلى 
مجموعة استراتيجية استCثمارية قابضة مستعدة 

لالستفادة من مكانتها ووزنها، ومن الفرص 
االستCثمارية الواعدة المتوفرة أمامها. هذا وسيستمر 
تركيزنا في إي�جاد قيمة مضافة لمساهمينا وموظفينا 

والمجتمعات التي نعمل فيها، من خالل اإلدارة اُلمثلى 
والنشطة لمحفظتنا االستCثمارية وتخصيص استراتيجي 

لرأس المال، وتعزي�ز وضعنا كمجموعة استCثمارية 
استراتيجية رائدة في قطاعي األغذية و التجزئة في 

دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

في ظل تطور النموذج االقتصادي للمملكة ستظل 
صافوال ملتزمة بثبات بدعم األهداف الوطنية لرؤية 

المملكة ٢٠٣٠ وتسعى باستمرار إلى ايجاد الفرص 
 لزيادة فعالة للكفاءة والنمو تماشيًا مع تحسن

 أوضاع السوق. 

وبالرغم من األوضاع التي يمر بها االقتصاد في 
الوقت الراهن، استمرت صافوال لألغذية بالحفاظ على 

مكانتها في مقدمة صناعة زي�وت الطعام في ٢٠١٧. 
وتطمح صافوال لتوطيد ريادتها كأكبر شركة في قطاع 
زي�وت الطعام و السكر و المكرونة وتوسيع محفظتها 

انطالقا من قواعدها الراسخة التي بنيت على مدى 
ثالثة عقود من االستCثمار. 

وفي الوقت ذاته، تواصل بنده للتجزئة استراتيجيتها 
في التحول الفعال و ذلك في ظروف صعبة هادفة 

على عكس االتجاه الهبوطي وتحقيق االستقرار. ومن 
ضمن هذه الجهود قمنا بتعيCين رئيس تنفيذي جديد 

إلرساء خطة بناء فعالة، مع الفري�ق التنفيذي خالل هذه 
الفترة التحولية والتطوي�رية، تCتمحور حول تقديم أفضل 

معايCير التجزئة والتركيز على العمالء وإعادة الربحية. 
على الرغم من أن هذا التحول سيستغرق وقت إال، إننا 

واثقين من أن حجم عمليات بنده ومكانتها في 
السوق ستساهم في تحسين األداء خالل السنوات 

القادمة.

الحوكمة واالستدامة
إن صافوال تظل رائدة في مجال حوكمة الشركات 

ويتمثل هذا بإرساء برنامج مثالي للتبليغ عن 
الممارسات المخالفة تحت مبادرة "خط النزاهة" ، 

باإلضافة إلى إطالق مبادرة منصة االستدامة"عالم 
صافوال" (savolaworld.com) والتي تضعنا في مقدمة 
األعمال والمبادرات في مجال االستدامة في المملكة 

العربCية السعودية.

لقد تم تصنيف صافوال ونتيجة لجهودها المتميزة في 
مجال الحوكمة واالستدامة ضمن أفضل ١٠ شركات على 

مستوى الشرق األوسط وشمال أفريقيا لتطبيقها 
وتوافقها مع معايCير الشفافية في مجال الحوكمة 

واالستدامة والعمل االجتماعي والبيئي وفقًا لمعايCير 
مؤشر ستاندارد آند بورز وداو جونز ومعهد الحوكمة 

بدبي.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

النتائج المالية:
حققت صافوال خالل العام ٢٠١٧م ربحًا صافيًا قدره ١٫٠٢٦ 

مليار ريال مقابل خسارة قدرها ٣٦٣ مليون ريال في 
العام السابق بينما تم تسجيل هبوط في قيمة 

األصول بمبلغ قدره ٢٢٢ مليون ريال، في حين بلغ ربح 
السهم الواحد ١٫٩٢ ريال.

ستستمر نتائجنا بالت�أثر بالمناخ االقتصادي المضطرب 
السائد في المنطقة والتحديات العديدة المتمثلة في 

وضع االقتصاد الكلي، والتذبذب في أسعار العمالت، 
وانخفاض الدعم، واالنكماش السكاني، واشتداد حدة 

المنافسة، والتحفظ في عادات ونمط إنفاق 
المستهلكين. 

وفي مواجهة تلك الصعوبات والتحديات، فإننا سنظل 
ملتزمين باالستمرار في عملية التحول في قطاع 

التجزئة واستمداد القوة من وضوح األهداف 
الموضوعة. واألهم من ذلك فإننا نفهم طبيعة 

األسواق التي نعمل فيها، وتدعمنا محفظتنا القوية 
التي تؤمن لنا المرونة الالزمة والت�كيف مع التذبذبات 

قصيرة األمد لضمان نجاحنا على األمد الطوي�ل.

ترسيخ مفهوم النجاح على المدى الطوي�ل:
نيابة عن إخوتي وزمالئي في مجلس اإلدارة، أود أن 

أعرب عن عميق شكري وعظيم امتناني لحكومتنا 
الرشيدة ومساهمينا الكرام لثقتهم ومساندتهم 

المستمرة، وكذلك إلى فري�ق اإلدارة التنفيذية 
بصافوال وشركاتها الفرعية وكافة موظفينا لما 

يقومون به من أعمال وجهود لتعزي�ز أداء صافوال 
وشركاتها الفرعية داخل المملكة وخارجها، هذا وإننا 

نتطلع الى المستقبل بكل ثقة، آخذين بعين االعتبار أن 
التغيCيرات وإعادة الهيكلة التي أجريناها وكذلك 

التغيCيرات القائمة أو التي تنتظرنا، ستزيد من قوة 
وصالبة صافوال وشركاتها الفرعية وتدعم مكانتنا كأكبر 

كيان اقتصادي واستراتيجي في المملكة في قطاع 
إنتاج األغذية وتسويقها وتجارة التجزئة.

مع أطيب التحية والتقدير،،
 

سليمان عبد القادر المهيدب
رئيس مجلس اإلدارة
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رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

م. عبد اهللا محمد نور رحيميأ. بدر بن عبد اهللا العيسى أ. سليمان عبد القادر المهيدب
عضو مجلس اإلدارة، غير تنفيذي.نائب رئيس مجلس اإلدارة، غير تنفيذي.رئيس مجلس اإلدارة، غير تنفيذي.

الوظائف الحالية
رئيس مجلس إدارة شركة عبد القادر المهيدب وأوالده، رئيس 

مجلس إدارة شركة األولى للتطوي�ر العقاري
الرئيس التنفيذي لشركة أمياس القابضة، المدير المالي لشركة 

أصيلة لالستCثمار 
مسؤول حكومي متقاعد

الوظائف السابقة
مدير المحافظ االستCثمارية بشركة أتش إس بي سي السعودية رئيس مجلس إدارة شركة الشرق األوسط لصناعة الورق

المحدودة (٢٠٠٦م – ٢٠٠٨م)، محلل مالي وتسويقي – سابك أمريكا، 
محلل مالي – جي بي مورغان.

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة صافوال (٢٠١٥م – 
٢٠١٦م)، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني (٢٠٠٣م – ٢٠١١م)، 

مساعد مدير عام صندوق التنمية الصناعية (١٩٩٨ حتى ٢٠٠٣).

المؤهالت
السنة الثانية – كلية الطب، جامعة الملك سعود، المملكة العربCية 

السعودية.
ماجستير في إدارة األعمال – جامعة رايس – الواليات المتحدة ، 

بكالوري�وس في االقتصاد – جامعة فيرجينيا – الواليات المتحدة ، 
.(CFA) ومحلل مالي معتمد

بكالوري�وس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن، المملكة العربCية السعودية، وبرنامج االئ�تمان 

بنك تشيس مانهاتن جي بي مورغان، كما شارك في عدد من برامج 
القيادة المختلفة.

الخبرات
مجال إدارة األعمال التجارية والصناعية والبنكية وإدارة االستCثمارات 

والتطوي�ر العقاري والمقاوالت. باإلضافة لعضويته في مجالس 
إدارات عدد من الشركات.

المجال المالي واإلداري وإدارة المحافظ االستCثمارية، دراسة 
وتحليل الشركات المدرجة ماليًا، باإلضافة لعضويته في مجالس 

إدارات عدد من الشركات.

خبرات واسعة في القيادة واإلداة والمالية والتخطيط االستراتيجي 
وإعادة الهيكلة، تقلد عدد من المناصب اإلدارية الهامة بالقطاع 

العام والخاص. باإلضافة لعضويته في مجالس إدارات عدد من 
الشركات.

أ. عصام عبد القادر المهيدبأ. عبد العزي�ز بن خالد الغفيليأ. عبد العزي�ز إبراهيم العيسى 
عضو مجلس اإلدارة، غير تنفيذي.عضو مجلس اإلدارة، غير تنفيذي.عضو مجلس اإلدارة، مستقل.

الوظائف الحالية 
العضو المنتدب لشركة عبد القادر المهيدب وأوالده، باإلضافة موظف حكومي متقاعد الرئيس التنفيذي لشركة األسواق الدولية المتحدة. 

لعضوية مجالس إدارات عدد من الشركات.

الوظائف السابقة 
نائب الرئيس لتطوي�ر األعمال والتخطيط االستراتيجي – بنك الرياض 

(فبراير ٢٠١٤م – يوليو ٢٠١٤م)، مدير عام المنطقة الوسطى – البنك 
السعودي الفرنسي (٢٠١٢م – ٢٠١٣م) وعدد من المناصب األخرى 

في مجال االستCثمار وتطوي�ر مبيعات داخل نفس البنك من ٢٠٠٤ إلى 
.(٢٠١٢

مدير عام األسهم المحلية بشركة حصانة من ٢٠١٤م إلى مارس 
٢٠١٧م، وكذلك كان مديرًا إلدارة االستCثمارات المباشرة بالمؤسسة 

العامة للت�أمينات االجتماعية (١٩٨١م – ٢٠١٣م).

تقلد عدد من المناصب اإلدارية والقيادية وعضويات مجالس اإلدارة 
في مجموعة شركات المهيدب.

المؤهالت
بكالوري�وس إدارة األعمال واألعمال الدولية - كلية مينلو - الوالية 

المتحدة.
ماجستير في االقتصاد من الواليات المتحدة األمريكية، بكالوري�وس 

اقتصاد من جامعة الملك سعود.
بكالوري�وس علوم (تخصص إحصاء) من جامعة الملك سعود.

الخبرات
خبرة واسعة في مجال البنوك حيث عمل سابقًا 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.

خبرة في مجال الت�أمينات االجتماعية وإدارة المحافظ االستCثمارية 
واألسهم، كما يتقلد عضوية عدد من مجالس إدارات العديد من 

الشركات.

خبرة في إدارة عدد من الشركات في مجال األغذية والمقاوالت 
باإلضافة لعضوية مجالس إدارة لعدد من الشركات.

م. معتز قصي العزاوي أ. محمد عبد القادر الفضل أ. فهد عبد اهللا القاسم
عضو مجلس اإلدارة، غير تنفيذي.عضو مجلس اإلدارة، مستقل.عضو مجلس اإلدارة، مستقل.

الوظائف الحالية 
رئيس مجلس اإلدارة (شركة أموال لالستشارات المالية)، مستشار 

مجلس اإلدارة شركة اتحاد الراجحي القابضة لالستCثمار.
المدير التنفيذي للشركة السعودية لإلنشاءات الصناعية والمشاريع رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الفضل. 

الهندسية.

الوظائف السابقة 
الرئيس التنفيذي لشركة أموال لالستشارات المالية (٢٠٠١م ٢٠١١م) ، 

المدير العام لمجموعة العثيم التجارية (٢٠٠٠م – ٢٠٠١م)، وشريك 
ـمدير (شركة كي بي ام جي العالمية - ١٩٩٥م - ١٩٩٩م) ، المدير 

التنفيذي لمستشفى دلة (١٩٩١م -١٩٩٥م)، وقبلها كان شريكًا 
بمكتب القاسم محاسبون قانونيون معتمدون (١٩٩٠م -١٩٩١م).

إدارة أعماله الخاصة منذ تخرجه من الجامعةالرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الفضل.

المؤهالت
بكالوري�وس علوم إدارية تخصص محاسبة (جامعة الملك سعود)، 

وبرنامج اإلدارة المتقدمة والقيادة (جامعة اكسفورد) .
بكالوري�وس علوم اقتصادية وتسويقية من جامعة سان 

فرانسيسكو – الواليات المتحدة األمريكية.
بكالوري�وس هندسة الحاسب اآللي من جامعة الملك سعود بالرياض.

الخبرات
استشارات مالية وإدارية ومراجعة (٢٠ سنة)، إدارة تنفيذية 

-مؤسسة صحية (٥ سنوات)، إدارة تنفيذية - تجارة تجزئة وجملة 
(سنة واحدة)، باإلضافة إلى عضويته ف مجالس إدارات عدد من 

الشركات.

خبرة تمتد ألكثر من ٣٠ عامًا 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.

له خبرة ٢٥ عامًا في مجال إدارة االستCثمارات والتجارة والمقاوالت 
باإلضافة لعضوية مجالس إدارات عدد من الشركات.

د. سامي محسن أحمد بارومأ. عمر هدير نصرت الفارسي
عضو مجلس اإلدارة، مستقل.عضو مجلس اإلدارة، مستقل.

الوظائف الحالية 
أعمال خاصة - متقاعدالعضو اإلداري - شركة دیالى لالستشارات (ذ.م.م) – نیوی�ورك .

الوظائف السابقة 
دائرة األعمال المصرفية االستCثمارية في بنك كریدت سویس 

فیرست بوسطن–نيوي�ورك (٢٠٠٠م - ٢٠٠٤م)، ومحامي وعضو دائرة 
الخدمات المالية والتجارية – شركة وايت آند كيس – نيوي�ورك 

(١٩٩٤م – ٢٠٠٠م). 

العضو المنتدب لمجموعة صافوال منذ عام ٢٠٠٧م وحتى عام ٢٠١٠م، 
تقلد عدد من المناصب العليا بقطاعات صافوال المختلفة (اإلدارة 

المالية - التجزئة – األغذية – العقار - البالستيك ١٩٩٣ – ٢٠٠٧م)، عضو 
هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزي�ز، كلية الهندسة من عام 

١٩٩٢م وحتى عام ١٩٩٣م.

المؤهالت
بكالوري�وس في االقتصاد من جامعة نوتردام ودكتوراه في 

القانون من كلية الحقوق في جامعة كولومبيا، نيوي�ورك، أمريكا.
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
له خبرة كبيرة في مجال التمویل واالستCثمار والقانون وعمليات 
الدمج والتملك، وعضو مجلس إدارة بنك الخليج الدولي، البحري�ن.

صاحب خبرة في مجال اإلدارة االستراتيجية والتخطيط المالي 
واالستCثماري وإدارة الشركات المساهمة وتقنية المعلومات 

باإلضافة لعضويته في مجالس إدارات عدد من الشركات.
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في ظل الظروف واألوضاع االقتصادية 
والصناعية المضطربة التي تمر بها 
المنطقة، تواصل صافوال مسيرتها 

البناءة نحو تحقيق أفضل كفاءة وإنتاجية 
وربحية، حيث تعمل على خطة تحول 

شاملة وهامة للمجموعة ، كما تواصل 
بناء مستقبلها كمجموعة استراتيجية 

استCثمارية قابضة.

إنه وبالرغم من قوة وريادة عالمتنا التجارية وإرثها 
الواسع ، إال أنه قد يكون من الصعب تنفيذ خطة التحول 

الشاملة والطموحة بين عشية وضحاها، حيث تحتاج 
عملية التحول هذه إلى بذل كل الجهود الممكنة، 

وخاصة عند مواجهة مجموعة من التحديات 
والضغوطات االقتصادية التي تخرج عن سيطرتنا في 

األسواق التي نعمل فيها. 

وبينما يلقي هذا المناخ بأثره على النمو والربحية، إال 
أننا نقيس قوتنا ومدى نجاحنا ككيان اقتصادي من خالل 

تعاملنا مع الظروف والتحديات الصعبة مثل تلك التي 
نمر بها حاليًا. 

لقد قمنا خالل العام ٢٠١٧م بدفع خطة هيكلة شركة 
بنده للتجزئة، بجانب الخروج من بعض األنشطة غير 
الرئيسة، وببيع حصة صغيرة نسبيًا (٢٪) في شركة 

المراعي ضمن جهودنا في تحقيق اإلدارة المثلى 
لتوزيع وإعادة تخصيص رأس المال بشروط جاذبة 

وتوجيهه لفرص استCثمارية أخرى دون أن يؤثر ذلك 
على أوضاعنا االستراتيجية الحالية. إن هذا التوجه 
يعكس فلسفتنا الحالية القائمة على دعم وتعزي�ز 

الكفاءة التشغيلية وأداء قطاعي األغذية والتجزئة، 
في الوقت الذي نتبنى فيه تطبيق خطة محكمة 

وطموحة في إدارة المحفظة االستCثمارية وإعادة 
توزيع وتخصيص رأس المال، وسنواصل عملنا بكفاءة 

عالية لتحقيق أعلى عائد ممكن لمستCثمرينا بغض 
النظر عن ظروف السوق وأوضاعه الراهنة.

 

كلمة الرئيس التنفيذي

االست&ثمار من أجل ريادة مستدامة
حققت صافوال إي�رادات بلغت قيمتها ٢٣٫٨ مليار ريال 

محافظة بذلك على مكانتها الريادية في قطاعي 
األغذية وتجارة التجزئة في المملكة العربCية السعودية 
كما بلغت اإليرادات التي حققتها شركة صافوال لألغذية 

١١٫٤ مليار ريال وبلغ حجم المبيعات ٣٫٤ مليون طن 
متري، حيث حافظت بهذا على مكانتها الريادية 

وحصتها في األسواق التي تعمل بها مع استقرار أو 
زيادة في الحصة السوقية في تلك األسواق، 

واستطاعت التعامل مع تحرك السوق من خالل إطالق 
منتجات جديدة، والقيام بأنشطة تروي�جية تفاعلية 

 ومت�كاملة، ومواصلة التركيز على توسيع شبكة 
التوزيع لديها.

وتواصل شركة صافوال لألغذية تنويع أنشطة أعمالها، 
في عام ٢٠١٧م، حيث قمنا بإنشاء مصنع الشركة 

الدولية للصناعات الغذائية، وهو مصنع تم تصميمه 
على أحدث طراز يقوم بإنتاج الدهون المتخصصة وبيع 

منتجاته للشركات والمصانع (B2B)، وهي األولى من 
نوعها في المملكة العربCية السعودية. 

كذلك حققت شركتنا التابعة، بنده للتجزئة وهي أكبر 
سلسلة متاجر تجزئة حديثة في المملكة العري�بة 

السعودية، إي�رادات بلغت ١١٫٧ مليار ريال. كما واصلت 
تنفيذ خطة تحولها عن طري�ق إعادة تنظيم بنيتها 

التحتية الواسعة وهيكلة مواردها البشرية لتواكب 
تطورات ومتغيرات السوق الجديدة. هذا وقد قامت 

شركة بنده في العام ٢٠١٧م بتعيCين الدكتور بندر 
حموه رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لقيادة الشركة وخطة 

التحول القائمة حاليا، والتي ستشهد تطوي�رًا ألعمال 
الشركة بالتركيز على العمالء بشكل أفضل مع تطبيق 
خطط وبرامج عمل جديدة ومبت�كرة، وإنني لعلى ثقة 

تامة بأن القيادة الجديدة للشركة ستCتمكن –بإذن 
اهللا- من تجاوز تلك الفترة الصعبة والعودة إلى 
الربحية ، وذلك بما يتوفر لديها من إرث وموارد 

 وإمكانيات وخبرات ووالء عمالئها وتدفقاتها 
النقدية اإليجابية. 

وفي الوقت نفسه، وحيث إن صافوال هي أكبر 
مساهم في شركة هرفي، قبل وبعد تحولها إلى 

شركة مساهمة عامة، فقد أصبحت هرفي شركة تابعة 
لصافوال وتحت سيطرتها وذلك بعد تطبيق المعايCير 

المحاسبية الدولية للتقاري�ر المالية (IFRS)، وبالتالي 
قامت صافوال بتوحيد حسابات هرفي ضمن قوائمها 

المالية.

بناء مجموعة فعالة ومربحة
إن صافوال ومن خالل هذه األعمال وغيرها من 

األنشطة التي يتم إدارتها بعناية تامة، ستخرج من 
هذه التحديات وحالة اإلضطراب التي تضرب السوق 
حاليًا أكثر قوة، وكمجموعة استراتيجية استCثمارية 

قابضة أكثر تركيزا مع إمكانيات وموارد مالية وعالمة 
تجارية تحظى بتقدير واحترام كبيري�ن. 

وفي الختام، فإنني أود أن أعرب عن خالص شكري 
وتقديري لحكومتنا الرشيدة ولكل أصحاب المصالح على 

 دعمهم المستمر خالل هذه المرحلة الهامة 
من التحول.

إن صافوال وفي ضوء اإللتزام والفهم واإلدراك الذي 
تجده من مساهميها وموظفيها وعمالئها ومورديها 

وشركائها، تطمح إلى المحافظة على مكانتها ككيان 
إقتصادي متميز يمكن من خالله إنشاء منظمة مرنة 
ومواكبة لكل جديد، تCتفاعل مع الفرص العديدة في 
قطاعي األغذية والتجزئة في المنطقة. مع أطيب 

تحياتي وتقديري.

م. ريان محمد فايز 
الرئيس التنفيذي
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أعضاء اإلدارة التنفيذية

د. بندر طلعت حموهم. بدر حامد العوجانم. ريان مــحمـد فـايز

الوظيفة الحالية 
الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة. الرئيس التنفيذي لشركة صافوال لألغذية. الرئيس التنفيذي لمجموعة صافوال حتى ٧ فبراير ٢٠١٨م.

الوظائف السابقة 
الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة المكلف، العضو المنتدب 

والمدير العام لعمليات شركة جي بي مورجان تشيس في المملكة 
العربCية السعودية. عضو مجلس إدارة في كالً من شركة بنده 

للتجزئة شركة صافوال لألغذية، وعدد من الشركات التابعة لها، 
باإلضافة إلى عضويته في مجلس إدارة شركة المراعي وشركة 

هرفي وشركة مدينة المعرفة اإلقتصادية.

العضو المنتدب لمجموعة المهيدب لألغذية، العضو المنتدب لشركة 
العوجان كوكا كوال للمرطبات المحدودة، رئيس مجلس إدارة شركة 
إيكو للصناعات، عضو مجلس إدارة للعديد من الشركات في الخليج، 

مصر، تركيا، المغرب، الجزائر، العراق، الهند.

الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية، المشرف العام على 
الشؤون العامة بوزارة الصحة.

المؤهالت
بكالوري�وس في الهندسة الميكانيكية من معهد ماساشوستس 

للتقنية بالواليات المتحدة األمريكية.
بكالوري�وس في علوم الصيدلة من جامعة الملك سعود.بكالوري�وس في الهندسة الميكانيكية - جامعة الملك سعود.

الخبرات
له خبرة في مجال االستCثمار واإلدارة والتخطيط ألكثر من ١٥ عامًا، 

حيث تقلد مناصب إدارية قيادية في بنوك ومؤسسات مالية 
عالمية في كلٍ من نيوي�ورك ولندن والمملكة العربCية السعودية.

له خبرة واسعة تمتد لسنوات في مجال التخطيط وإدارة الشركات 
العاملة في مجال األغذية وقطاعات أخرى متنوعة.

له خبرة واسعة تمتد ألكثر من ٢٥ عامًا في قطاع التجزئة والصناعات 
الدوائية والغذائية، تقلد العديد من المناصب اإلدارية في القطاعين 

العام والخاص.

أ. طارق محمد إسماعيلأ. هدى اللواتيةأ. نعمان فرخ عبدالسالم

الوظيفة الحالية 
المدير التنفيذي للشئون العامة واالستدامة وأمين مجلس إدارة الرئيس التنفيذي لالستCثمار بمجموعة صافوال.المدير المالي لمجموعة صافوال. 

صافوال.

الوظائف السابقة 
المدير المالي لصافوال لألغذية، المدير المالي لمجموعة عطية، 

المدير المالي لمدينة الملك عبداهللا االقتصادية، نائب المدير 
المالي لمجموعة صافوال، والمدير المالي والمدير العام لشؤون 

التموي�ل وتقنية المعلومات لصافوال لألغذية، والمدير المالي 
لشركة صافوال البحري�ن مدير مساعد للت�كلفة والميزانية في شركة 

لتصنيع اإلسمنت في باكستان.

عملت لمدة ١٣ عامًا في مجموعة أبراج، وكان آخر منصب تقلده 
فيها هو شريك ورئيس االستCثمار لمنطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا وعضو في لجنة االستCثمار، حيث قادت استراتيجية االستCثمار 
والتعامالت في دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 

المدير التنفيذي لالتصال والمسؤولية االجتماعية بمجموعة 
صافوال، مدير أول االتصال والمسئولية االجتماعية بشركة بنده 

للتجزئة، مدير أول االستCثمار والتسوي�ق بمجموعة أعيان، مدير كبار 
الشخصيات بشركة إعمار المدينة االقتصادية.

المؤهالت
بكالوري�وس في اإلدارة المالية – جامعة كراتشي وزميل معهد 

محاسبي الت�كاليف واإلدارة، وزميل معهد اإلدارة الضري�بية، حاصل 
على العديد من المؤهالت المهنية في مجال المحاسبة اإلدارية 

ومحاسبة الت�كاليف واإلدارية الضري�بية.

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

جامعة براون بالواليات المتحدة األمريكية.

بكالوري�وس في إدارة األعمال من جامعة دبي، شهادة معتمدة 
في حوكمة الشركات من جامعة انسياد الفرنسية، منح الدكتوراة 

الفخرية في االستدامة من األمم المتحدة.

الخبرات
يتمتع بخبرة ٣٠ عامًا في مجال اإلدارة المالية والتموي�ل 

والمحاسبة.
لها خبرة واسعة في مجال قيادة استراتيجية االستCثمار والتشغيل 

وإبرام الصفقات وإعادة الهيكلة بجانب خبرتها في مجال االستحواذ 
والتملك وإدارة المحافظ االستCثمارية وخطط الخروج من 

االستCثمارات في العديد من القطاعات.

له خبرة كبيرة في مجال االتصال المؤسسي والعالقات العامة 
والمسئولية االجتماعية واإلستCثمار وشئون مجالس اإلدارة 

واللجان.
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مسيرتنا

 ١٩٧٩
 ت�أسيس صافوال برأسمال 
 مدفوع قدره ٤٠ مليون ريال 

و ٥٠ موظفا.

 ١٩٨١
 بدء تشغيل مصفاة صافوال 

لزي�وت الطعام في جدة –كأول 
مصفاة من نوعها في المملكة 

العربCية السعودية. 

 ١٩٨٢
 إطالق زيت الذرة عافية. 

بحلول أواخر الثمانينيات، 
استحوذت صافوال على حصة 

سوقية بلغت بـ ٧٠٪ من سوق 
زي�وت الطعام في المملكة.

 مجموعة صافوال
 االستCثمارات في قطاع األغذية 
 االستCثمارات في قطاع التجزئة 

من ١٩٧٩ إلى ١٩٨٩

 ١٩٩١
 االستحواذ على مصنع 

الكرتون السعودي إلنشاء شركة 
صافوال ألنظمة التغليف (تم 

بيعها في عام ٢٠١٥م).
 االستحواذ على حصة ٤٠ ٪ من 

المراعي (انخفضت الحصة بعد 
اإلكتCتاب العام في ٢٠٠٥م) ثم 
إعادة زيادتها إلى٣٦٫٥٪ في 

عام ٢٠١٣م.

 ١٩٩٢
 إدراج صافوال في السوق 

المالية السعودية.
 إطالق عمليات صافوال 

البحري�ن وصافوال مصر لزي�وت 
الطعام.

 ت�أسيس شركة صافوال لألغذية 
الخفيفة واالستحواذ على ١٠٠ ٪ 

من شركة تسالي (تم بيعها في 
عام ٢٠٠١م ).

 ١٩٩٣
 االستحواذ على حصة ٤١ ٪ من 

شركة الزجاج السعودية وزيادة 
هذه النسبة الى ٦٠ ٪ في العام 

التالي (تم بيعها في عام 
٢٠٠٤م)

 إطالق مشروع مشترك مع 
شركة تيت آند اليل إلنشاء الشركة 

المتحدة للسكر- أول مصفاة 
للسكر في المملكة العربCية 

السعودية.

 ١٩٩٥
 استحواذ صافوال ألنظمة 

التغليف على الشركة السعودية 
لألكواب والعبوات الورقية (تم 

بيعها في عام ٢٠٠٣م).
 إنشاء صافوال لألغذية مصنع 

لزي�وت الطعام في مصر.
 ت�أسيس عافية مصر العالمية 

من خالل دمج صافوال مصر مع 
سايم داربي مصر. واالستحواذ 

على ٥٠٪ بعد االندماج. وفي 
عام ٢٠٠٩م، وزادت حصة صافوال 

لألغذية إلى ٩٩٪.

 ١٩٩٨
 بدء عمليات صافوال في قطاع 
التجزئة بعد االندماج مع العزي�زية 

بنده.
 استحواذ صافوال على حصة 

قدرها ٧٠ ٪ من هرفي من خالل 
الدمج مع بنده.

 ثم إدراج هرفي في السوق 
المالية السعودية مع احتفاظ 

صافوال بـ ٤٩٪ من أسهمها.
 من خالل الدمج مع بنده، 

استحواذ صافوال على حصة في 
المواشي (تم بيعها في عام 

٢٠٠٠)، وديمة (تم بيعها في عام 
٢٠٠١) وشركة العزي�زية التجارية 

لالستCثمار.

من ١٩٩٠ إلى ١٩٩٩

 ٢٠٠٣
إطالق صافوال لألغذية 

عملياتها في زي�وت الطعام في 
المغرب والسودان.

 ٢٠٠٤
اعتماد معايCير جديدة لحوكمة 

الشركات ليس فقط للتوافق 
القانوني، ولكن كالتزام أخالقي 

يتماشى مع قيم صافوال 
المؤسسية،.

تحقيق صافوال الهدف 
االستراتيجي ٥ مليار ريال من 

المبيعات و ٥٠٠ مليون ريال ربح 
خالل ٥ سنوات، وذلك قبل 

الموعد المحدد ب (١٢) شهرًا.
بدء عمليات صافوال لألغذية 
في األسواق اإليرانية من خالل 
االستحواذ على ٤٩ ٪ من شركة 

متخصصة في زي�وت الطعام، 
وارتفاعها إلى ٨٠ ٪ في عام 

٢٠٠٤ م، و ٩٠ ٪ في عام ٢٠١٤م .
استحواذ صافوال لألغذية على 

٩٠ ٪ من أعمال شركة لزي�وت 

الطعام في كازاخستان (تم 
بيعها في عام ٢٠١٤م)

بنده تطلق أسواق هايبربنده، 
وتCتوسع في الخارج، وتفتCتح 

متجر هايبربنده في دبي (تم 
بيعه في عام ٢٠١٧م).

 ٢٠٠٥
ت�أسيس صافوال لشركة كنان 

العقارية، وبيع ٧٠ ٪ من أسهمها 
من خالل اكتCتاب خاص.

ت�أسيس شركة البتول 
لالمتيازات للتركيز على أنشطة 
التجزئة الناشئة ) «ماغ أند بين، 

بونيا، كارلو رينو، جاكلين، إيف 
روشيه (تم بيعها في عام 

٢٠١١م).

 ٢٠٠٦
استCثمرت صافوال كمساهم 
مؤسس في مدينة الملك عبد 

اهللا 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 
٢٠١٥م).

 ٢٠٠٧
استحواذ صافوال لألغذية على 

شركة يودوم لزي�وت الطعام 
 في تركيا.

 ٢٠٠٨
إعالن صافوال عن التزامها 
باستCثمار ١٪ من جميع األرباح 
التشغيلية المستقبلية في 

برامج المسؤولية االجتماعية، 
ومنها جسور صافوال، ومكين 

ومجموعة أخرى من المبادرات 
االجتماعية.

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.

بنده تمتلك المخازن الكبرى.
بنده تفتCتح أول مركز توزيع 

لها في الرياض.

 ٢٠٠٩
استحواذ بنده على الشركة 

المتحدة لألسواق المركزية في 
لبنان( تم بيعها في ٢٠١٣ ).

استحواذ بنده على عمليات 
أسواق جيان. وتوسيع شبكتها 

لتصل إلى ١٥٢ سوقًا.

من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٩

 ٢٠١١ – ٢٠١٠
حصول صافوال على المرتبة 

الثانية للحوكمة والشفافية من 
قَبل (ستاندردز أند بورز)، ومعهد 

الحوكمة ومؤسسة التموي�ل 
الدولية.

دخول صافوال لألغذية سوق 
المكرونة من خالل االستحواذ 

على شركة الملكة وشركة 
الفراشة في مصر.

 ٢٠١٢
صافوال لألغذية تؤسس شركة 
لتوزيع منتجاتها في إي�ران (تولو 

باكشي أفتاب).

 ٢٠١٣
إصدار أول صكوك لصافوال 

بقيمة ١,٥ مليار ريال.
استحواذ صافوال على أسهم 

 مجموعة المهيدب في بنده 
(١٨,٦ ٪) وفي شركة صافوال 

لألغذية ( ١٠ ٪) مقابل إصدار ٩,٣٣ 

مليون سهم جديد في صافوال 
وزيادة رأس المال إلى ٥.٣٤ 

مليار ريال.
شركة بنده للتجزئة تطلق 

بندتي – عبارة عن مراكز تجارية 
صغيرة.

 ٢٠١٤
بداية عمليات إنتاج السكر من 

البنجر من خالل شركة اإلسكندرية 
للسكر، وت�أسيس شركة 

لالستصالح الزراعي.

 ٢٠١٥
بنده تفتCتح مركز التوزيع 
المركزي الثاني في مدينة 
الملك عبد اهللا االقتصادية.

استحواذ صافوال لألغذية على 
٩٠ ٪ من 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 
١٢ سوقا في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا وتركيا.
إطالق مجموعة صافوال 

لألغذية شركة عافية للتوزيع في 
المملكة العربCية السعودية.

 ٢٠١٦
إطالق صافوال هويتها 

الجديدة للعالمة التجارية التي 
ترمز إلى تطورها لتصبح مجموعة 

استراتيجية استCثمارية قابضة.
حصول صافوال على جائزة 
السعفة الذهبية للشفافية 

والنزاهة من مؤسسة سعفة 
القدوة الحسنة.

 ٢٠١٧
مجموعة صافوال تبيع ٢٪ من 

أسهمها في شركة المراعي 
كجزء من عملية إعادة توزيع رأس 

المال، مع بقائها أكبر مساهم 
في شركة المراعي حيث تملك 

نسبة ٣٤٫٥٢٪

تماشيًا مع استراتيجية إعادة 
التركيز على األسواق الرئيسة، 
بنده للتجزئة تبيع متاجر الهايبر 

ماركت التابعة لها في دولة 
األمارات العربCية المتحدة بمبلغ 
إجمالي قدره ٨٠ مليون درهم 

إماراتي.
تم افتCتاح مصنع جديد في 

جدة إلنتاج الدهون المتخصصة 
وبيعها للشركات والمصانع 

.(B2B)
ت�أسيس مشروع مشترك في 

 (Aves) "العراق مع شركة "أفيس
إلنشاء شركة "بونص لألغذية 

 (Bonus Food "المحدودة
Company LLC)، التي تعمل في 

مجال ت�كري�ر وتعبئة زي�وت الطعام 
والسمسم النباتي في العراق.
تم تصنيف مجموعة صافوال 

ضمن أفضل ١٠ شركات على 
مستوى الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا لتطبيقها وتوافقها مع 

معايCير الشفافية في مجال 
الحوكمة واالستدامة (العمل 
االجتماعي والبيئي) من قبل 

مؤشر ستاندارد آند بورز وداو 
جونز ومعهد الحوكمة بدبي.

من ٢٠١٠ إلى ٢٠١٧
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إن قيمنا هي التي توجه قراراتنا االستراتيجية التي نتخذها، خاصة تلك 
المتعلقة بإي�جاد قيمة مالية ومهنية واجتماعية لكافة أصحاب المصالح 

الذين يتعاملون معنا.

األهداف االستراتيجية
إن أهدافنا االستراتيجية تCتضمن االستفادة المثلى من 

خبرتنا الكبيرة لالستCثمار في قطاعات استهالكية 
محددة، مع بحث إمكانية تطوي�ر فئات جديدة واعدة 

يمكننا ريادة عالماتها التجارية في وقت وجيز. إن 
تواجدنا القوي في قطاعي األغذية والتجزئة مكننا 
من ت�كوي�ن فهم عميق لسلوك وأنماط المستهلك 
واحتياجاته في المنطقة، وهو ما ستقوم صافوال 

وشركاتها الفرعية بتعزي�زه واالستفادة منه لمواصلة 
النمو من خالل االستCثمارات الحالية واالستCثمارات 

الجديدة. 

الدوافع األساسية
دوافعنا األساسية الستراتيجية صافوال هي تطوي�ر 

الموارد، وإدارة نشطة لألصول، وقوة في إدارة األداء 
وتطبيق قواعد الحوكمة المؤسسية. ويتمثل هدف 
صافوال على األمد الطوي�ل في تحقيق عوائد جذابة 
ومستدامة، وتوظيف رأس المال بشكل ديناميكي، 

وإي�جاد قيمة ألصحاب المصالح على األمد الطوي�ل.

ماذا يعني ذلك لمجموعة 
صافوال

بالرغم من حزمة الضغوط والتحديات االقتصادية التي 
أثرت سلبًا على عملياتنا التشغيلية في المنطقة 

الجغرافية التي نعمل فيها تابعت صافوال تقدمها 
لتحقيق رؤيتها بكل عزيمة وإصرار خالل العام ٢٠١٧م، 
وذلك من خالل تعزي�ز مكانتها الريادية في األسواق 

التي تعمل بها ومن خالل تبني نظرة طويلة األمد 
الستCثماراتها. 

واصلت صافوال تحولها إلى مجموعة استراتيجية 
استCثمارية قابضة، مع استمرار تطوي�ر وتحسين إمكانات 
شركاتنا التابعة إلى أقصى حد، وتقيCيم الفرص المتاحة 

واقتناصها من أجل إعادة تخصيص وتوزيع رأس المال 
في الوقت المناسب مع مراعاة زيادة تنوع الدخل.

من خالل االستمرار في اإلدارة المثلى والنشطة 
لمحفظتنا االستCثمارية، واالستفادة من حجم وقدرات 

ٍ جيد لخلق قيمة  وقيم صافوال، حافظنا على وضع
مضافة لمساهمينا وبناء المجموعة القوية التي 

نتطلع إليها في قطاع األغذية والتجزئة في األسواق 
التي نخدمها ونعمل فيها.

استراتيجيتنا
البناء على قيمنا االستراتيجية

ماذا يعنى هذا لقطاعاتنا:
االست&ثمارات في قطاع األغذية 

تعتبر شركة صافوال لألغذية رائدة في مجال السلع 
الغذائية األساسية االستهالكية المعبئة ذات العالمة 

التجارية، وتواصل الشركة تعزي�ز وحماية موقعها 
الريادي في السوق في المجاالت والفئات التي تعمل 

فيها حاليًا. ونحن نتطلع كذلك إلى توسيع أعمالنا 
وتنويعها ضمن فئات المنتجات الغذائية ذات القيمة 

المضافة.
 

إن األهداف االستراتيجية لمجموعة صافوال هي الدفاع 
عن ريادة منتجاتها في األسواق التي تعمل فيها، 

والتوسع في مجاالت مكملة للمنتجات الحالية، 
والدخول في قطاعات جديدة، وإضافة فئات منتجات 

جديدة ُيتوقع لها تحقيق عوائد مجزية على المدى 
الطوي�ل. 

إن هذا النهج يرت�كز على أسس متينة، حيث تCتصدر 
منتجاتنا من زي�وت الطعام والسكر والمكرونة األسواق 

في المناطق الجغرافية التي تعمل فيها.

االست&ثمارات في قطاع التجزئة 
ُتعَتَبر شركة بنده للتجزئة، هي الشركة الرائدة كأبرز 

سلسة متاجر حديثة للتجزئة في السعودية. حيث تعمل 
الشركة بصدد تنفيذ استراتيجية ُوضعت خصيصًا 

لمواجهة التحديات االقتصادية التي أحدثت تغيرات في 
قطاع التجزئة في المملكة، وفرضت على المجموعة 

تغيCير عملياتها بما يتناسب مع الظروف المستجدة.
 

تقوم هذه االستراتيجية على التركيز على العمالء 
وبناء شراكات قوية مع أصحاب المصالح، حيث ستؤدي 

عملية التحول االستراتيجي إلى إي�جاد قيمة لنماذج 
مراكزنا التجارية بطريقة تمكننا من تحقيق الكفاءة في 

كل المجاالت وتعزي�ز مبيعات المراكز التجارية وكفاءة 
استخدام رأس المال العامل وانتاجية الكوادر البشرية.

وترت�كز هذه االستراتيجية على سجل بنده الحافل، 
وريادتها في السوق ، وانتشارها وتوسعها 

الجغرافي، حيث إن هناك إمكانيات كبيرة متوفرة 
الستغالل نقاط القوة هذه بشكل يساهم في تنفيذ 

عملية التحول ومواصلة مسيرة النجاح.

لالطالع على المزيد عن است&ثمارات 
صافوال في قطاع األغذية 

لالطالع على المزيد عن است&ثمارات ٢٠ 
صافوال في قطاع التجزئة 

 ٢٦
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مجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧م

مراجعة األداء

٠٫٠٢
أخرى

مليار ريال 
سعودي
إي�رادات 

٣٫١
السكر

مليار ريال سعودي
إي�رادات 

٧٫٩
زيZوت الطعام

مليار ريال سعودي
إي�رادات 

١٣٫٩
المراعي

مليار ريال سعودي
إي�رادات 

٠٫٤
المكرونة

مليار ريال سعودي
إي�رادات 

االست&ثمارات في قطاع األغذية
قيمة مبنية على الغذاء

شركة صافوال لألغذية

 بعون اهللا – تمكنت صافوال لألغذية من تحقيق نمو وربحية 
مستدامة على الرغم من وجود تحديات اقتصادية، وذلك من 

خالل االبت�كار في عالماتها التجارية والتركيز المتجدد على 
العمالء وقوة رأسمالها البشري. ولقد مكنتنا خبرتنا بالعمل 
في العديد من األسواق من تنويع مصادر إي�راداتنا لمواجهة 

التحديات التي تواجهنا كالتحكم باألسعار وانخفاض قيمة 
العملة وتغير سلوك المستهلك بسبب إجراءات التقشف. كما 

أنه ومن خالل تطبيقنا ألساليب فَعالة في خفض الت�كاليف 
وتقديم منتجات ذات قيمة مضافة لفئات منتجاتنا الحالية، 

والمحافظة على االستCثمار في العالمات التجارية وتطوي�ر 
رأس المال البشري، فقد نجحنا بالحد من ت�أثير هذه الظواهر 

السلبية. وسنواصل مسيرتنا كمستCثمري�ن رائدين على المدى 
الطوي�ل في تطوي�ر القيمة لعالمتنا التجارية وتواجد منتجاتنا 

في مناطق جغرافية متعددة"

الرئيس التنفيذي لشركة صافوال لألغذية

تدير شركة صافوال لألغذية عملياتها في منطقة 
الشرق الوسط وشمال إفريقيا وتركيا، حيث تقوم 
بتصنيع مجموعة من المنتجات عالية الجودة ذات 

العالمات التجارية الرائدة ومن ضمنها زي�وت الطعام 
والسمن النباتي والسكر والمكرونة والمأكوالت 

البحرية والمخبوزات، وتوفر خدمات ومنتجات غذائية 
متخصصة. وتقوم ببيع وتسوي�ق منتجاتها في ٣٠ 

دولة حول العالم، األمر الذي مكنها من تبوء مراكز 
قيادية في األسواق الرئيسة في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا وتركيا. 
 

وبالرغم من التحديات االقتصادية التي واجهتها 
صافوال لألغذية في العام ٢٠١٧م، إال أنها احتفظت 

بمكانتها في صدارة الصناعة مقدمة خدماتها لحوالي 
مليار فرد في األسواق المختلفة محققة إجمالي 

حجم مبيعات بلغ ١٫٧ مليون طن من زي�وت الطعام و١٫٤ 
مليون طن سكر و٠٫٢٨ مليون طن مكرونة. 

هذا وقد كان العام ٢٠١٧م عامًا ناجحًا بشكل ملحوظ 
بفضل األداء المتميز في أسواقنا الرئيسية والتنوع 

المستمر في مصادر إي�راداتنا، حيث تمكنا في هذا 
العام من تحقيق إي�رادات صافية بلغت ١١٫٤ مليار ريال، 

وبربح إجمالي قدره ١٫٧ مليار ريال، كما بلغ الربح 
التشغيلي ٩٠٨ ماليCين ريال، وصافي الدخل ٦٠٧ ماليCين 

ريال لهذا العام. 

١#
السعودية
زيZوت الطعام

السكر

 تمثل األرقام 
المذكورة مواقع ريادة 

عالمتنا التجارية في 
األسواق الرئيسة

٣#
المغرب

زيZوت الطعام

٢#
الجزائر

زيZوت الطعام

١#
مصر

زيZوت الطعام
المكرونة

٢#
العراق

زيZوت الطعام

١#
السودان

زيZوت الطعام

١#
تركيا

زيZوت الطعام ١#
إيZران

زيZوت الطعام
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مراجعة األداء
االست&ثمارات في قطاع األغذية

 لقد واجهت صافوال لألغذية في العام ٢٠١٧م ضغوطًا 
اقتصادية كبيرة في معظم األسواق التى تعمل فيها 

، كانخفاض قيمة العملة، التحكم في األسعار، وتغير 
سلوك المستهلك بسبب اجراءات التقشف في 

منطقتنا الجغرافية، والتي تسببت في إحداث ضغًطا 
كبيرًا على الدخل. لمواجهة هذه التحديات، قامت 

صافوال لألغذية بتقديم مزيد من العروض المبت�كرة 
ضمن فئات المنتجات القائمة والعمل على االستCثمار 
في تطوي�ر العالمات التجارية للمحافظة على الحصة 

السوقية وتوسيعها. كما واصلنا االستCثمار في تطوي�ر 
رأس المال البشري، بينما نفذنا في الوقت نفسه 
خفض للت�كاليف عبر مبادرات "القدرة على النمو" و 

برنامج "إتقان" اللذان يركزان على كفاءة الت�كلفة في 
المواد والتقنية والعمليات.

فئات منتجاتنا
زي�وت الطعام

واصلت صافوال لألغذية مسيرتها في تحقيق تنمية 
مستدامة في نشاط زي�وت الطعام في أسواق دول 

الخليج وبالد الشام، حيث سجل حجم زي�وت الطعام 
المباعة على مدار العام زيادة ٢٪ عن المبيعات 

المسجلة في العام ٢٠١٦م. في السعودية، ارتفعت 
حصتها السوقية إلى ٦١٪ وسجلت على اثرها ربحًا 

قياسيا. 

في إي�ران ، واصل التحكم في األسعارممارسة الضغط 
على الربحية. ومع ذلك، فقد نجحنا في تحقيق نمو 

ملحوظ في السوق بما يزيد عن ٢٧٪ في نشاط 
السمن المارغري�ن من خالل إطالق عالمة "الدان 

بروفيشنال" (وهو خط منتجات تم تطوي�ره ألسواق 
المصانع واألعمال B2B) ، باإلضافة إلى عالمة "الدان 

أوميغا" لسمن الخضار األكثر صحية في المنطقة، مع 
تعزي�ز موقعنا في قطاع زي�وت الطعام مع مجموعة 

متنوعة جديدة من زيت القلي تحت عالمتنا التجارية 
"بهار". وتعرف الشركة في إي�ران كشركة رائدة في 

صناعة الزي�وت والسمن بحصة سوقية بلغت نسبتها 
٣٣٪ في العام ٢٠١٧.

في مصر، نتج عن انخفاض قيمة الجنيه المصري هبوط 
القوة الشرائية للمستهلكين إلى النصف. هذا وقد 
تعاملت صافوال لألغذية مع هذه التغيCيرات بالت�كيف 

الفوري مع األوضاع الجديدة للسوق، من خالل خفض 
ت�كاليف اإلنتاج والمبيعات واتخاذ التدابير الترشيدية 

الالزمة ومنها إعادة النظر في الطريقة األنسب لعمل 
الشركة بما يتواءم مع الوضع الجديد. وقد 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. ونتيجة لهذه التدابير، حافظت 

الشركة على حصتها السوقية لعالماتها الرائدة 
المتميزة ومنتجاتها ذات األسعار التنافسية. وأصبحت 

بذلك الشركة الرائدة في قطاع زيت الذرة من خالل 
نجاح عالمتنا التجارية عافية. 

في تركيا، وبالرغم من حدوث مزيد من االنخفاض في 
قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة ، فإن حجم 

مبيعاتنا سجل رقما قياسيا جديدًا في العام ٢٠١٧م 
مسجالً زيادة بلغت ٣٪ تقري�بًا عما تم تحقيقه في 

العام ٢٠١٦م، في حين بلغت نسبة النمو ٤٪ مقابل 
نمو ٠٫٥٪ في هذا القطاع. إنا هدفنا االستراتيجي هو 

جعل نشاط زيت الزيتون الركيزة الثانية األهم في 
عملياتنا يسير بشكل جيد. وقد حقق إطالق منتج زيت 
الزيتون الممتاز بعالمة "إي�جمدن" (Egemden) قفزة 

ناجحة في الحصة السوقية من ٦٪ الى ١٢٪ خالل فترة 
٩ شهور فقط، والذي مكننا من الفوز بثالث جوائز 

للعالمات المتميزة وكذلك المنتج األول لصادارات زيت 
الزيتون المعبأ في تركيا. 

في الجزائر، واصلت صافوال لألغذية نجاحها على الرغم 
من التحديات االقتصادية الكبيرة التي واجهتها وطالت 

انخفاض قيمة العملة ورفع الدعم والتغيCيرات التي 
طرأت على أسعار النفط، وذلك بإي�جاد مكانة لها لكي 

تصبح ثاني أقوى العب في قطاع سوق زي�وت الطعام 
من خالل التركيز على اإلمكانيات المتنامية في التوزيع، 

مما نتج عنه زيادة في حجم المبيعات بلغت ١٤٪ 
مقارنة بالعام السابق. 

في المغرب، واصلت صافوال لألغذية تنفيذ 
استراتيجيتها المتوازنة في التركيز على زيادة الربحية 

للعالمات التجارية عافية وهال، وتعزي�ز حصتها 
السوقية كثالث أقوى العب في هذا القطاع، وارتفعت 

نسبة مبيعاتها االجمالية إلى ٦٪ مقارنة بمبيعات 
العام الماضي. 

في السودان، واصلت صافوال لألغذية نجاحها بالرغم 
من ارتفاع معدالت التضخم وغيرها من المشاكل 

التمويلية واالقتصادية األخرى، حيث حققت مبيعاتها 
زيادة تجاوزت ٢٠٪. 

قطاع السكر
كان العام ٢٠١٧م عامًا حافالً بالنجاح لصافوال لألغذية 
في قطاع السكر، حيث حقق قطاع السكر وألول مرة 
أرباحًا في في جميع المناطق الجغرافية بالرغم من 
التحديات االقتصادية التي ظهرت في المنطقة بما 
في ذلك تطبيق ضرائب استهالك على المشروبات 

الغازية ومشروبات الطاقة في سوق المملكة 
العربCية السعودية واإلمارات العربCية المتحدة. 

 يعود هذا األداء الفعال لتواجد سكر االسرة القوي 
وريادته في السوق السعودية، فقد بلغت حصتنا 

السوقية ٧٥٪ من حجم السوق االستهالكي للسكر 
بالمملكة، واآلن نسعى لتجاوز نسبة ٨٠٪ من سوق 

البيع للشركات والمصانع (B2B). كما شهد العام ٢٠١٧م 
أيضا إطالق السكر البني الخشن من مصنعنا في جدة، 

وبدأنا خدمة سوق شريحة البيع للشركات والمصانع 
(B2B) الجذاب في مصر ألول مرة عن طري�ق شركة 

االسكندرية للسكر "مصنع سكر البنجر". وقد تم ضخ 
مبلغ ١٠٠ مليون دوالر أمريكي في قطاع قصب السكر 

المصري التابع لنا في ٢٠١٧م، بموجب العقد المبرم 
مع البنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمية، حيث 

سيساعد هذا التموي�ل في تحسين الكفاءة التشغيلية 
والقدرة التنافسية باإلضافة إلى تعزي�ز الممارسات 

الصحية والبيئية لتCتوافق مع المعايCير الدولية. 

المكرونة
بالرغم من التحديات االقتصادية الكبيرة التي تشهدها 

المنطقة، إال إننا تمكنا من المحافظة على وضعنا الرائد 
في قطاع المكرونة في مصر من خالل منتجنا الذي 
يحمل العالمة التجارية "الملكة". كما ارتفعت نسبة 
الصادر في المكرونة بنسبة ١٠٠ ٪ في عام ٢٠١٧م 
مقارنة بالعام السابق وذلك بفضل دخولنا سوق 

فنزويال وإضافته الى قائمة أسواقنا العالمية 
السريعة التوسع والتي تضم ثالثين دولة.

االستفادة من مواطن القوة
سنواصل مسيرتنا في المحافظة على مركزنا وتوسيع 

حصتنا السوقية، وذلك من خالل التركيز على منتجاتنا 
األساسية وابت�كارات جديدة خاصة بالوعي الصحي، 

معتمدين على نجاحنا في العام ٢٠١٧م من خالل 
تقديم مجموعة قوية من المنتجات الجديدة في 

قطاعاتنا الرئيسة الثالث.

 وقد أتاحت لنا ابت�كاراتنا القوية بإضافة ١٥ منتجًا جديدًا 
لقطاعات زي�وت الطعام والسكر والمكرونة للشرائح 
االستهالكية في العام الماضي فقط، ونهدف الى 
توسعة استCثماراتنا وترك بصمتنا في العام ٢٠١٨م 

وذلك من خالل ضخ مزيد من االستCثمار في فئات من 
المنتجات الجديدة للشرائح االستهالكية وكذلك عمليات 

استحواذ ذات قيمة ومرافق جديدة في المناطق 
التى نعمل فيها ومناطق جديدة بما في ذلك العراق.

وبعد دخول صافوال لألغذية في مشروع مشترك مع 
شركة "أفيس" (AVES) وذلك لت�أسيس شركة "بونص 

 ،(Bonus Food Company LLC) "لألغذية المحدودة
للعمل في مجال ت�كري�ر وتعبئة زي�وت الطعام والسمن 
النباتي بالعراق. سنواصل متابعة ومراقبة التوجهات 

والتطورات العالمية والتي قد تؤثر على أسواقنا، 
مما يسمح لنا بمواصلة تطوي�ر منتجات مبت�كرة جديدة 

لعمالئنا. 

قامت صافوال لألغذية بدخول سوق الدهون 
المتخصصة بت�أسيس مصنع شركة الصناعات الغذائية 

الدولية (IFI) الجديد في عام ٢٠١٧م بمدينة جدة، وهي 
منشأة على أحدث طراز إلنتاج الدهون المتخصصة 

ألسواق األعمال (B2B)، وسنواصل التركيزعلى توسيع 
طاقتنا اإلنتاجية في هذا المجال.
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 زي�وت الطعام ٤٠٪
 السكر ٥٢٪

 المكرونة ٧٪
 أخرى ١٪

المبيعات حسب قطاعات العمل 

 زي�وت الطعام ٦٠٪
 السكر ٣٥٪

 المكرونة ٣٪
 أخرى ٢٪

اإليرادات حسب قطاعات العمل 

٢٫١٧
العام ٢٠١٧م (كيلو طن متري)

 السعودية ٥٩٪
 مصر ٤١٪ 

حجم مبيعات السكر حسب البلد
يشمل التصدير

السكر

١٫٦٥
العام ٢٠١٧م (كيلو طن متري)

 إي�ران ٣٠٪
 السعودية ٢٩٪

 مصر ١٣٪
 تركيا ٩٪

 الجزائر ٩٪ 
 المغرب ٥٪

 السودان ٥٪

حجم مبيعات زيZوت الطعام حسب البلد
يشمل التصدير

زي�وت الطعام

مراجعة األداء
االست&ثمارات في قطاع األغذية

٢٨٤٫٨ 
العام ٢٠١٧م (كيلو طن متري)

 مصر ١٠٠٪

حجم مبيعات المكرونة حسب البلد
يشمل التصدير

المكرونة

شركة المراعي
 

است&ثمار إستراتيجي طوي�ل المدى 
كجزء من استCثماراتها في قطاع األغذية، تعتبر 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 ٣٤٫٥٢٪.
 

وقد قامت صافوال في العام ٢٠١٧ ببيع ٢٪ من حصتها 
بما يعادل ١٦ مليون سهمًا بسعر ٧٠ ريال للسهم 

الواحد وبقيمة إجمالية بلغت ١٫١٢ مليار ريال، وذلك 
كجزء من استراتيجية إعادة تخصيص رأس مال صافوال، إذ 

كان الهدف من هذا القرار االستراتيجي هو االستفادة 
في سوق واعدة ومن أداء المراعي القوي. وقد 

مهد التدفق النقدي من هذا البيع الطري�ق الستCثمارات 
تجارية استراتيجية مستقبلية وذلك لدعم وتنويع 

مصادر الدخل لصافوال.

خلفية عن شركة المراعي: 
ت�أسست شركة المراعي في ١٩٧٧م، 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. وتصدر منتجاتها إلى دول الخليج، ومصر، 
واألردن. وتعد شركة المراعي من خالل امتالكها 

لقاعدة عريضة من العمالء، حوالي ٤٢ مليون 
مستهلك، أقوى عالمة تجارية في المملكة، كما تعتبر 

واحدة من أكثر العالمات التجارية شهرة في منطقة 
 “YouGov الشرق األوسط. في العام ٢٠١٧م، قامت

”BrandIndexوهي جهة متخصصة لقياس أداء 
العالمات التجارية على مستوى العالم بتصنيف 

العالمة التجارية لشركة المراعي كالعالمة األولى 
متفوقة بذلك على شركات آبل وواتس آب وي�وتيوب 

وغوغل وسامسونغ في المملكة.

المالمح اإلستراتيجية والنتائج المالية لعام ٢٠١٧م: 
حققت شركة المراعي في العام ٢٠١٧ م إي�رادات بلغت 

١٣,٩٣٦ مليون ريال وربح إجمالي بلغ مقداره ٥,٥٨٤ 
مليون ريال، مقارنة بنتائج العام ٢٠١٦م، التي بلغت 
٥,٥٢٢ مليون ريال. إن ربحية السهم المخفضة من 

صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة، ارتفعت من 
٢٫٠٨ ريال الى ٢٫١١ ريال، ونتج عن ذلك عائدا قدره ٧٦٢ 

مليون ريال في صافي دخل صافوال. 

كما حققت توفير في الت�كلفة قدره ٣٠٠ مليون ريال 
في العام ٢٠١٧م، األمر الذي عكس المرونة المتحققة 
على كل مستوى من مستويات العمل نتيجة استمرار 

التقدم في برامج الت�كلفة والفعالية. وفي وسط 
توجهات النمو المتدنية للسوق بشكل عام، تمكنت 

شركة المراعي من االحتفاظ بحصتها السوقية وفي 
أغلب األحوال اكتسبت،حصة سوقية في جميع فئات 
المنتجات تقري�با. كما أدخلت أيضًا ٤٢ منتجًا جديدًا في 

العام ٢٠١٧م عبر مجموعة واسعة من الفئات.

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

١٤,٣٣٩

١٣,٧٩٥

١٢,٦٠٦

١١,٢١٩

١٣,٩٣٦

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

٢,١٤٧

١,٩١٦

١,٦٧٤

١,٥٠٢

٢,١٨٢

اإليرادات (بمالي�ين الرياالت)

صافي الدخل (بمالي�ين الرياالت)

٪٣٤٫٥٢
مجموعة صافوال

نسبة الملكية 

٢٫١١
ريال سعودي

صافي الدخل للسهم
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ُتعد شركة بنده للتجزئة أحد أكبر متاجر التجزئة الحديثة 
في منطقة الشرق األوسط، وتقوم بخدمة حوالي 

١٢٩ مليون عميل سنويا عبر سلسلة متاجرها من مراكز 
الهايبر ماركت والسوبرماركت والمتاجر الصغيرة. إننا 

ومع ٣٦٢ متجر في ٤٧ مدينة في المملكة، نعد الالعب 
األساسي والرائد في قطاع التجزئة في المملكة من 

حيث الحصة السوقية ومساحة البيع.

قيادة نشطة في فترة ضبابية 
المعالم

في ظل الصورة الضبابية غير الواضحة لقطاع التجزئة 
في المنطقة، واصلنا استراتيجيتنا التحويلية لتقوية 

وتعزي�ز مكانة بنده كأكبر سلسلة متاجر في قطاع 
التجزئة في المملكة والعودة إلى الربحية. وقد تم 

خالل العام ٢٠١٧م، تعيCين رئيس تنفيذي جديد وفري�ق 
تنفيذي إلدارة أعمال بنده من خالل عملية إعادة توجيه 

وتطوي�ر شاملة. وسيقوم فري�ق العمل ذو المؤهالت 
العالية بتنفيذ خطتنا اإلستراتيجية التحويلية التي 

انطلقت في أواخر العام ٢٠١٦م، من خالل هيكل 
تنظيمي جديد ومبت�كر يغطي جميع مجاالت العمل من 
أجل تقديم أفضل معايCير التجزئة والتركيز على العمالء 

بأهمية قصوى ووضعهم في مقدمة أولوياتها، 
لتدخل بنده العام ٢٠١٨م بمزيد من التركيز والعزم.

ديةديةسععوالسسععومتاجر بنده في السعودية الس في
أبها

و عرأبو عريش
قيقابقيق

الأحد المسارح
األاألفالج

البديعة
الالباحة

البكريية
الخرج
الخرب

عةةالمجمعة
سالرس

مذنببالمذنب
بلججرشبلجرشي

بيششةبيشة
بريدة

الدمام
ييدميالدوادمي

طنلباطحفر الباطن
ئلحائل

ألحسساءاألحساء
سحوطة سدير ديروطة

جدة
جيزان

الجبيل
هيئالجبيــل الهيئة

الملكية
لدلدالجبيل البلد

يالخفجي
مشيخميس مشيط س

الخرب
مديالمدينة المنورة

ممكةمكة المكرمة
ممحايمحايل عسري

نجران
عنيزة

القطيف
رابغ

رأس تنورة
الرياض

رياض الخرباء
صبية

سراة عبيد
تبوك

الطائف
ينبع

شركة بنده للتجزئة

 " تCتمتع شركة بنده بجذور راسخة وقاعدة من العمالء المخلصين 
وصاحبة أكبر عدد من العمالء في سوق التجزئة في 

السعودية. ان هذه المكانة الرائدة في سوق التجزئة هي 
بمثابة المنصة المثالية لمواصلة رحلتنا التحويلية بكل قوة 

وثقة. إن وحدتنا وعزمنا كشركة، مع الخبرة الواسعة لقيادتنا 
وقوتنا العاملة، سوف تضمن خروجنا من هذه الفترة 

المضطربة أشد صالبة وأكثر تركيزًا" . 

الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة

االست&ثمارات في قطاع التجزئة
قيمة مبنية على التجزئة

مراجعة األداء

٥
مصر

إجمالي المراكز
٣٦٢

السعودية
إجمالي المراكز

١٫١٦ 
هرفي 

مليار ريال 
اإليرادات

٢٠
بنده 

مليار ريال سعودي
إجمالي هامش 

الربح

٢٠٢
ألف متر مربع
 مراكز التوزيع

بنده

١٢٩
مليون 

 عميل خالل العام
بنده

١١٫٧ 
بنده 

مليار ريال
اإليرادات ٧٤٦

ألف متر مربع 
مساحات التجزئة- 

بنده
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ديناميكيات غير مسبوقة 
للسوق

مع مواصلة حكومة المملكة العربCية السعودية 
الرشيدة تنفيذ البرامج التي تضمنتها رؤية المملكة 

٢٠٣٠، واجه قطاع التجزئة في المملكة موجة من 
التحديات على المدى القصير، ظهرت في شكل إدخال 

تعديالت على االقتصاد الكلي وخفض الدعم الحكومي 
واالنكماش السكاني واحجام المستهلك وزيادة 

التحفظ في عادات االستهالك واإلنفاق. كما انخفض 
اإلنفاق الحكومي، األمر الذي أضفى مزيدًا من الت�أثير 

على الدخل المتاح للمستهلكين. وبناء عليه، أصبح لدى 
العمالء درجة عالية من الوعي واالنتقائية، ويظهرون 

تفضيًال متزايًدا للعروض التروي�جية.

إن التغيCير الحاصل في توجهات العمالء والتركيبة 
السكانية والنمط اإلستهالكي أثر بشكل مباشر في 

انخفاض حجم السوق، فعلى سبيل المثال، فإن سوق 
السلع االستهالكية السريعة الحركة انخفضت بنسبة 

بلغت ٥٪ في المملكة خالل العام، األمر الذي أدى إلى 
اشتداد حدة المنافسة خاصة على األصناف األقل درجة 

من حيث اإلنفاق المستمر للمستهلكين. 

٢٠١٧م : عام انتقالي
بالرغم من هذه التحديات الصعبة واألوضاع السلبية ، 

إال أن بنده تظل الشركة الرائدة من حيث الحصة 
السوقية في هذا القطاع. لقد انخفضت المبيعات بما 
نسبته ١٤٪ خالل العام، ويمكن إن نعزي ما نسبته ٥٪ 
من هذا االنخفاض بشكل مباشر إلى انكماش السوق. 
كذلك شهد التوجه في المبيعات بعض التحسن على 

مدى العام ، وبنهاية العام-أي في شهر ديسمبر- 
عادت المبيعات الى مستويات الربع األخير من العام 

٢٠١٦م. مع ذلك، ظلت هوامش الربح تحت الضغط حيث 
واصلنا االستCثمار في التروي�ج لإلبقاء على العمالء 

المستجيبين لألسعار التشجيعية. 

كما انخفضت الت�كاليف الثابتة بشكل طفيف بفضل عدد 
من اإلجراءات التي قمنا باتخاذها، والتى قابلتها 

ت�كاليف غير مت�كررة ، بما في ذلك خسائر خفض القيمة 
في األصول. ومع ذلك تمكنت بنده من تحقيق التدفق 

النقدي اإليجابي لعام ٢٠١٧م وبشكل رئيسي عن طري�ق 
خفض رأس المال العامل. أما فيما يتعلق بمتطلبات 
االستCثمار، يظل المعيار العالي لبنيتنا التحتية كافيًا 
لخدمة احتياجاتنا في الوقت الراهن وعلى المدى 

القصير.

بلغ إجمالي اإليرادات ١١٫٧ مليار ريال في العام ٢٠١٧م، 
مقارنة بإي�رادات بلغت ١٣٫٨ مليار ريال لعام ٢٠١٦م، 

بينما ارتفع إجمالي هامش الربح في عام ٢٠١٧م إلى 
٢٠٫٤٪ مقابل ١٩٫٣٪ في عام ٢٠١٦م. أما فيما يخص 

حصتنا السوقية في سوق التجارة الحديثة، فقد 
انخفضت الى ٢٥٫٥٪ مقارنة ٢٧٫٩٪لعام ٢٠١٦م، 

وانخفضت من ١١٫٥٪ الى ١٠٫٥٪ إلجمالي قطاع سوق 
التجزئة. إننا نهدف الى تحسين نمو مبيعاتنا عن طري�ق 

عملية التحول التي تم إطالقها في أواخر العام 
٢٠١٦م، والتي تركز على العروض المستهدفة للعمالء 

وتساعد في تحسين مبيعات المثل بالمثل، والتي 
يجري تعديلها بشكل مستمر لتCتوافق مع أوضاع 

السوق السريعة التغير.

بعد االنتهاء من فتح منفذ بيع جديد في العام ٢٠١٧م، 
أصبحت سلسلة مراكز الهايبر ماركت تضم اآلن ٦٧ مركزًا، 

بينما بلغت سلسلة مراكز السوبر ماركت ١٦٢ محالً بعد 
افتCتاح ٣ محالت وإغالق أربع محالت خالل العام. تماشيًا 

مع إستراتيجيتنا التي ترمي إلى التركيز على أسواقنا 
الرئيسة، قمنا ببيع بنده هايبر ماركت دبي لشركة دبي 

فيستيفال سيتي للتطوي�ر العقاري محققين ربحًا 
تخارجيا للمجموعة بمبلغ ٦٢ مليون ريال. 

باإلضافة الى ما ذكر أعاله وفي مناخ مالئم، تم 
افتCتاح متجر صغير (بندتي) جديد في العام ٢٠١٧م، وتم 

إغالق ٤٤ متجرًا صغيرًا (بندتي) ذات األداء المتدني. 
بالرغم من انخفاض إجمالي المبيعات، فقد سجلت 

متاجر بندتي نتائج إي�جابية في مبيعات المثل بالمثل 
خالل العام. وفي ضوء هذا، نحن مستمرون في تقيCيم 

قيمة النموذج لتحسين المبيعات.

مراجعة األداء
االست&ثمارات في قطاع التجزئة

 ١٣٨
بندتي 

(١٨١ في العام ٢٠١٦)

 ٤٨
عدد المدن التي ت�تواجد فيها متاجر بنده 

 ١٦٢
سوبرماركت 

(١٦٣ في العام ٢٠١٦)

 ٦٧
هايبرماركت 

(٦٦ في العام ٢٠١٦)

 ١#
بنده الرائدة من حيث الحصة السوقية في السعودية

٣٦٧
إجمالي متاجر بنده 
بنهاية العام ٢٠١٧

٪٢
من إجمالي إي�رادات 

بنده

٪٤٤
من إجمالي إي�رادات 

بنده

٪٥٤
من إجمالي إي�رادات 

بنده
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إيZرادات بنده مقارنة بالخمس سنوات السابقة (مليار ريال)

٢٠١٧

٢٠١٦١٣٫٨

١١٫٧

إجمالي هامش الربحية (٪)

٢٠١٧

٢٠١٦١٩٫٣

٢٠٫٤

الحصة السوقية تجارة التجزئة الحديثة (٪)

٢٠١٧

٢٠١٦٢٧٫٩

٢٥٫٥

الحصة السوقة لمجموع محالت البيع بالتجزئة (٪)

٢٠١٧

٢٠١٦١١٫٥

١٠٫٥

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

٢١٧٫٥

٢٠٢٫٧

٢٠٥٫٨

١٩١٫٤

٢٠٠

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

١,١٥٦٫٧

١,٠٧٧٫٠

٩١٠٫١

٨٤٨٫٧

١,١٥٧٫٨

تبني التغي&ير
أخذت عملية التغيCير الشاملة لبنده، التى انطلقت في 
العام السابق، تCتشكل خالل العام ٢٠١٧م. وتماشيًا مع 

الخطط الحالية، تم تعيCين فري�ق إدارة جديد ذو مؤهالت 
عالية لقيادة بنده خالل هذه الفترة الحرجة. 

تطورت عملية التحوي�ل أوضحت الطري�ق لتطوي�رالقدرات 
األساسية، وبناء شركة قائمة على أعلى أسس من 

الكفاءة في وسط سوق مضطرب، بما في ذلك تطبيق 
أفضل الممارسات العملية، االنتشار الجغرافي ألسواق 

بنده، تقيCيم كفاءة سلسلة اإلمداد والتوريد، وإعادة 
التركيز على المتطلبات الجوهرية لعملية الشراء 

والبيع والتخطيط بفاعلية أكثر، وتحقيق الوضوح في 
قيمة كل نموذج من نماذج بنده الثالثة. 

لقد تم إعادة تشكيل الشركة بتعيCين رؤساء عمليات، 
تCتمثل مسئولياتهم في تشغيل وتعزي�ز الهوية، 

والقيمة لكل من نماذج بنده الثالثة، بينما يكون رؤساء 
اإلدارات مسؤولين عن دعم ومساندة العمليات، حيث 

ُيعطي هذا النهج هيكل تنظيمي يضع احتياجات العمالء 
في مقدمة األولويات.

تظل مصر سوقًا رئيسيًا بإمكانيات كبيرة، حيث يوجد لنا 
فيها خمسة متاجر (واحد هايبر ماركت وأربعة سوبر 

ماركت). إال أنه ومع ذلك ، فإن التركيز الحالي ينصب 
على إعادة ت�أهيل عمليات التشغيل واإلدارة في 

المملكة. 

بشكل عام، تمتلك بنده القدرة، والحصة السوقية، 
والبنية التحتية، وقوة العالمة التجارية التي تمكنها 
من إدارة عملية التحول وتقديم أعلى المعايCير في 

السوق. وسنتمكن بالقيادة الفعالة لفري�ق اإلدارة 
الحالي وبتركيزه على العمالء من تحقيق نتائج أفضل 

في العام ٢٠١٨م وما بعده. 

وإننا على ثقة، بأنه ومن خالل االلتزام الجاد باالعتماد 
على إمكانياتنا وإعادة توزيعها واألخذ بعين االعتبار 

اإلدارة الواعية والفعالة لرأس المال العامل والتدفق 
النقدي، سنتمكن من مواصلة دورنا الريادي في قطاع 

التجزئة وتحقيق هدفنا على المدى الطوي�ل 
لمساهمينا.

٢٠١٧

٢٠١٦١٣٤

١٢٩

عدد الزبائن لعام ٢٠١٧م مقارنة بالخمس سنوات السابقة 
(مليون)

مراجعة األداء
االست&ثمارات في قطاع التجزئة

شركة هرفي للخدمات 
الغذائية

است&ثمار استراتيجي طوي�ل المدى
 تعتبر صافوال أكبر مساهم في شركة هرفي 

للخدمات الغذائية بملكية تبلغ ٤٩٪، وتعتبر هرفي 
إحدى الشركات الرائدة في نشاط المطاعم وتعمل 

أيضًا في نشاط المخبوزات والحلويات وتصنيع اللحوم 
في المملكة. 

كأكبر مساهم في شركة هرفي، قبل وبعد االكتCتاب 
العام، فقد أصبحت هرفي شركة تابعة لصافوال بعد 
تطبيق المعايCير المحاسبية الدولية للتقاري�ر المالية 

(IFRS) ، وبالتالي قامت صافوال بتوحيد حسابات هرفي 
ضمن نتائجها المالية.

عن شركة هرفي
ت�أسست شركة هرفي للخدمات الغذائية في العام 

١٩٨١م وتمتلك وتقوم بتشغيل أكبر سلسلة مطاعم 
للوجبات السريعة في المملكة ، بعدد ٣٢٨ فرعا 

مملوكا ومست�أجرًا. كما أن الشركة تمنح حق االمتياز 
لمطاعمها في دولة الكويت وبنغالديش باإلضافة 
الى تشغيلها لمحالت المخبوزات، وهي واحدة من 
اوائل شركات لخدمات االغذية المت�كاملة بمخابزها 

ومصانعها للكيك والشابورة واللحوم.
 

أبرز المالمح المالية واإلستراتيجية في ٢٠١٧
في العام ٢٠١٧م، حققت شركة هرفي مبيعات بلغت 

١,١٥٧ مليون ريال بزيادة نسبتها ٠٫٠٨٪عن العام ٢٠١٦ م. 
وبلغ إجمالي الربح ٣٤١٫٧ مليون ريال بزيادة نسبتها 

٨٫٣٦٪ عن العام السابق، بينما انخفض صافي األرباح 
بنسبة ٨٪ أي إلى ٢٠٠ مليون ريال وذلك نتيجة لالرتفاع 

في ت�كاليف البيع والتسوي�ق وأجور التموي�ل 
والمصروفات العامة واإلدارية.وبلغت قيمة األرباح 

المسجلة للسهم ٣٫٠٩ ريال مقابل ٣٫٣٦ ريال للسهم 
في العام السابق، ونتج عن ذلك عائدا قدره ١٠٥ 

ماليCين ريال في صافي دخل صافوال.

لقد وافق مساهمو شركة هرفي على رفع رأس مال 
الشركة بنسبة ٤٠٪ أي بمبلغ ومقداره ٦٤٦٫٨ مليون 

ريال من خالل إصدار سهمين منحة لكل خمس أسهم 
مملوكة. وقامت شركة هرفي أيضا بتشغيل أول فرع 
لها في بنغالديش، حيث تقرر افتCتاح ٣٠ فرعًا آخر خالل 

السنوات القادمة.

٪٤٩
مجموعة صافوال

نسبة الملكية

٣٫٠٩
ريال سعودي

صافي الدخل للسهم

صافي الدخل (بمالي�ين الرياالت)

اإليرادات (بمالي�ين الرياالت)
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٣٢

مجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧م

٪٧١ 
السعودة 

في اإلدارة العامة 
لمجموعة صافوال

٪٣
الزيادة 

 في معدل توظيف النساء 
في السعودية

٪٣٩
السعودة 

 ٤٢٪ في شركة بنده للتجزئة
السعودة 

في شركة صافوال لألغذية

إجمالي القوى العاملة لمجموعة صافوال

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

٥,٩٦٧

٥,٨٠٥

٥,٩٤٣

٦,٧٣٨

٥,٧٨٤

٢٥,٩٥٤

٢٥,٢٣٥

٢٢,٥٩٥

١٦,٣٠٩

٢٣,٩٧٥

يالمكافآت والتقدير
يف

ر الوظ
التطو

ل
م

ت الع
تحديات وتحفيزا النتماء

وا
الء 

لو
ا

 توازن
العمل/الحياة

٢٩,٧٥٩

٣١,٩٢١

٣١,٠٤٠

٢٨,٥٣٨

٢٣,٠٤٧

 السعودية
 بقية الدول

موظفينا 
قيمة مبنية على موظفينا

مراجعة األداء

إن نجاح مجموعتنا هو ثمار العمل الجاد وإخالص 
وتفاني موظفينا، كما أن إدارة الموارد البشرية 

بصافوال مسؤولة عن دعم ومساندة إمكانيات القوى 
العاملة لدينا من خالل تطوي�ر قدراتهم على االبت�كار 

واإلنتاجية على مستوى المجموعة، بينما تقوم 
إدارات الموارد البشرية لشركة صافوال لألغذية وشركة 

بنده للتجزئة بإدارة المهام التشغيلية للموارد 
البشرية الخاصة بهم، وجميعهم ملتزمون بقيم 

مشتركة تدعم ثقافة عامة قائمة على مبادئ واضحة 
وحوكمة مؤسسية عادلة.

ثقافة إي�جابية تدعم التوازن 
بين الحياة العملية والشخصية

إن رؤية صافوال وثقافتها المؤسسية يمثالن القاعدة 
التي يقوم عليها نموذج عمل بناء قيمنا "قيمة 

أساسها القيم"، والذي يمثل إنطالقة وقاعدة متينة 
لكل ما نقوم بعمله داخليا لدعم وتطوي�ر موظفينا. إن 

هيكل قيم موظفينا يجمع بين التطور الوظيفي، 
المكافآت والتقدير، الوالء واإلنتماء، وتحديات 

وتحفيزات العمل من أجل تطوي�ر فري�ق وبيئة عمل 
إي�جابية ومتوازنة. 

يهدف التطوي�ر الوظيفي في صافوال إلى اإلرتقاء 
بالمهارات الفردية والتنظيمية من خالل عملية تطوي�ر 

وتدريب فَعالة، وفي نفس الوقت ترتبط مبادرات 
وبرامج المكافآت والتقدير مع أهداف العمل و األداء 

الوظيفي، و اإلسهامات االيجابية على مستوى 
المجموعة. إن الوالء و اإلنتماء بالمجموعة يشتمل 

على إجراءات قياس ومقارنة وتطوي�ر مدى ارتباط 
الموظفين من خالل إطالق مبادرة "َطّور" في العام 

٢٠١٦م، وهي عبارة عن مسح آلراء جميع منسوبي 
مجموعة صافوال. وأخيرا، فإن التركيز على عنصر 

التحديات وتحفيزات العمل تهدف إلى رفع أداء 
الموظفين وسعادتهم من خالل إي�جاد بيئة عمل 
إي�جابية توازن بين التحديات المهنية والمهارات 

الفردية للموظفين.

"إن طموح والتزام موظفينا هو جوهر مسيرتنا لنصبح 
مجموعة استراتيجية استCثمارية قابضة رائدة . وسنواصل 
تركيزنا على إضافة قيمة لجميع أصحاب المصالح من خالل 
توفير بيئة عمل تمكن موظفينا من االبداع والنجاح على 

المستوى الفردي والجماعي. إن توازن رؤيتنا واستراتيجيتنا 
ومواردنا البشرية يمكننا من بناء ثقافة قائمة على القيم 

وي�جعل صافوال هي االختيار األول للتوظيف عبر كل القطاعات 
التي نستCثمر فيها ونعمل بها " 

المدير التنفيذي للموارد البشرية
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موِطن للمواهب المتميزة
تعتبر صافوال الخيار األول للكوادر الموهوبة داخل 

المملكة العربCية السعودية وخارجها، حيث نقوم 
بتحديد واستقطاب وتطوي�ر وتدريب فري�ق متنوع من 

أصحاب المهارات والخبرات الطموحة للتغلب على 
التحديات الصعبة واالستفادة من الفرص . 

إن استراتيجيتنا متوافقة مع أهداف رؤية المملكة 
٢٠٣٠، حيث تهدف مبادرات وأنشطة صافوال على 
تشجيع التنوع ومساندة األفراد ذوي االحتياجات 
الخاصة وتمكين المراءة التي تعمل لدى صافوال 
وشركاتها الفرعية. كما تركز برامجنا في الموارد 

البشرية على استقطاب المواهب وتحقيق االستفادة 
المثلى من القوى العاملة وارتباط الموظفين 

واالحتفاظ بهم وتعزي�ز ثقافة قائمة على أساس قيم 
عادلة وشفافة. 

تعتبر صافوال من الرواد في توظيف وتمكين المرأة 
حيث تمكنت من لعب دور ريادي بين نظرائها في 

المملكة العربCية السعودية، وقد قامت بإفتCتاح "مركز 
حضانة لألطفال " لدعم الموظفات العامالت لديها، 

ونشر وتشجيع التوازن الصحي بين العمل وااللتزامات 
األسرية.وتمتد خدمات هذا المركز لجميع موظفات 

صافوال وشركة صافوال لألغذية وشركة بنده للتجزئة. 

لقد تم تقدير جهود صافوال خالل ٢٠١٧م لدعمها 
المستمر لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، حيث 
قامت وزارة العمل والتنمية االجتماعية بمنحها 

"شهادة مواءمة" نظير جهودها في إنشاء مكان عمل 
مالئم ألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة يتضمن 

تحديثات مالئمة على المرافق والمكاتب ، بجانب توفير 
سياسات التوظيف والتدريب تحت برنامج صافوال لذوي 

االحتياجات الخاصة "مكين".

مراجعة األداء
موظفينا

برامج للموظفين
انطالقا من مبدأ "البر" الذي تCتبناه صافوال ضمن 

مجموعة قيمها المؤسسية، والبر هي كلمة تصف 
مفهوم يمزج بين العدل واإلحسان ممثالً اهتمامًا 

حقيقيًا بالموظفين والعناية بهم، وقد قامت صافوال 
بإدخال عدد من البرامج التي تعكس هذا الجانب 
األساسي من قيمنا وتهدف للمحافظة عليهم 

وتحفيزهم وتحسين أداءهم. 

أطلقت صافوال برنامج قروض المساكن للموظفين في 
العام ١٩٩٢م والذي يقدم قرض حسن بدون فوائد 

يوازي ٥٠ راتبًا أساسيًا وبما ال يزيد على ٢٫٥مليون ريال 
لمساعدة الموظفين على شراء منازل لهم وألسرهم 

في المملكة العربCية السعودية. 

تقوم صافوال بترتيب وثيقة ت�أمين ت�كافلي لدعم 
وإعانة أسر الموظفين في حالة الوفاة أو العجز 

الجزئي أو الكلي من خالل برنامج الت�كافل التعاوني 
 للموظفين، حيث يتم دفع تعويض مالي للموظفين 

أو أسرهم يصل إلى ٣٦ راتبًا أساسيًا في حالة 
تعرضهم ألي حوادث. 

تدير صافوال أيضًا صندوق ت�كافل الموظفين لمساعدة 
الموظفين في الدرجات الوظيفية األقل (من غير فئة 

المديري�ن) للتعامل مع الحاالت المادية الطارئة. ويعتمد 
هذا البرنامج في تمويله على المساهمات الذاتية 

التطوعية التي يتم استقطاعها شهريًا من الموظفين 
الراغبين بالمشاركة، باإلضافة إلى تبرع رئيس مجلس 
اإلدارة لدعم ميزانية هذا الصندوق، وقد استفاد ٥٠ 

موظفا من هذا الصندوق خالل العام ٢٠١٧م.

صافوال لألغذية
من خالل توظيف ٦,٢٧٩ موظفًا، لعبت إدارة الموارد 

البشرية بشركة صافوال لألغذية دورا أساسيا في دعم 
ومساندة تطور الشركة في العام ٢٠١٧م، وذلك من 

خالل توفير فري�ق عمل مرن ومرتبط وقادر في كل 
المناطق الجغرافية وفئات المنتجات ومن منطلق 

تطوي�ر المسار المهني للموظفين، والمهمة 
االستراتيجية لتطوي�ر المهارات العملية والخبرات 

الوظيفية، قامت الشركة بتطبيق سياسة الترقية من 
داخل الشركة واالحتفاظ بأبرز موظفيها المتميزي�ن 

وذلك عن طري�ق شغل أغلب المواقع القيادية من خالل 
ترقيات داخلية بدال من التوظيف الخارجي. 

لقد كان تطوي�ر الكوادر البشرية موضوع اهتمام 
رئيسي خالل العام ٢٠١٧م، حيث تم اختيار حوالي ٢٠٠ 

مديرًا من مدراء المستوى الوسط في برنامج "تعجيل"، 
وهو برنامج داخلي ُيعنى ببناء القدرات وادارة 

المواهب بالشركة. كما وقع االختيار أيضًا على ٣٠ 
موظف من موظفي المستوى التنفيذي كقادة 

للمستقبل وذلك للمشاركة في برنامج " إقتداء" ، وهو 
عبارة عن برنامج تطوي�ر القيادة التنفيذية على مدى ١٨ 

شهرًا يتم تقديمه بالشراكة مع كلية انسياد لألعمال. 

تعتبر صافوال لألغذية من الشركات الرائدة في مجال 
توطين الوظائف، مما توج بمحافظتها على نطاقها 

البالتيني في عام ٢٠١٧ م في المملكة.

بنده للتجزئة 
تؤمن شركة بنده للتجزئة بأن ميزتها التنافسية ت�كمن 

بشكل كبير في استCثمارها في موظفيها. وتسعى 
بنده إلى بناء شركة تقدم لألفراد فرصًا لتعزي�ز 

مهاراتهم وإمكانياتهم للمساهمة في النجاح 
المستمر لبنده كسلسلة متاجر للتجزئة بمواصفات 

عالمية. 

ولذلك ، فإن استقطاب الكوادر المناسبة وتدري�بها 
وتوفير الموارد الالزمة يظل في مقدمة أولوياتنا. إن 

الموارد البشرية تدعم احتياجات فري�ق عمل قوي 
ومتنوع يبلغ ٢٢,٦٢٩ موظفًا في أسواقنا المحلية 

بالمملكة العربCية السعودية و ٨٠٥ موظف في 
جمهورية مصر العربCية. 

وحافظت بنده للتجزئة على نطاق متقدم للسعودة 
في العام ٢٠١٧م. وقد أبرمت شركة بنده اتفاقية مع 

صندوق تنمية الموارد السعودية لتوظيف وتدريب 
كوادر سعودية شابة. 

و تم في العام ٢٠١٧م إطالق برنامج سعودة بشركة 
بنده يهدف الى ت�كملة مبادرات وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية لدعم رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خالل تقديم 

برامج تدري�بية متخصصة لتنمية المهارات الفنية الالزمة 
لتوطين الوظائف في أسواق بنده. وقد أطلق هذا 

البرنامج في منطقة القصيم وارتفعت نسبة السعودة 
من ٣٥٪ إلى ٦٠٪ في العام ٢٠١٧م. 

وقد حصلت شركة بنده للتجزئة على شهادة مواءمة 
- المستوى الذهبي من وزارة العمل والتنمية 

االجتماعية وذلك تقديرًا لها على جهودها في االلتزام 
المتواصل بتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة وتهيئة بيئة 

الوصول الشامل لهم، كما فازت بشهادة دولية في 
مجال تمكين هؤالء األشخاص من حكومة البرازي�ل 

باالشتراك مع األمم المتحدة. ويعمل لدينا حاليا ٣١٧ 
موظفا من األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ، كما تم 

أيضا تشكيل لجنة خاصة لتمكين األشخاص ذوي 
االحتياجات الخاصة والتي ُتعنى بتدري�بهم وتوظيفهم.
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٣٦

مجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧م

١٤٣
ألف 

مستفيد من برنامج 
(ُنقدِّرها)

٧٣٫٨
مليون ريال سعودي 

إجمالي التبرعات ضمن برنامج 
(دع الباقي لهم)

١٠٠
في المائة 

أكياس صديقة للبيئة 
وقابلة للتحلل

١,٠٢١
أشخاص 

من ذوي االحتياجات الخاصة 
تم تدري�بهم وتوظيفهم

االستدامة 
قيمة مبنية على االستدامة

مراجعة األداء

إنطالقًا من قاعدة أن النجاح واالستدامة أمران 
مرتبطان ، فإننا نؤمن بأن أساليب العمل المستدامة 

ُتCترجم الى إنجازات مستدامة . إننا في صافوال نهدف 
الى تطبيق معايCير االستدامة عبر القطاعات التي 
نعمل فيها وإلى االقتصاد اإلقليمي بصفة عامة.

 وفي هذا اإلطار، فقد تم إطالق الهوية الجديدة 
لبرنامج االستدامة "عالم صافوال" في مارس ٢٠١٧م ، 

وهو برنامج فريد يهدف إلى غرس ثقافة التغيCير 
ووضع نموذج يكون معيارًا للعمل المسؤول في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا و 

غيرها.

منهج شامل لإلستدامة
إن برنامج عالم صافوال لالستدامة يهدف الى إفادة 

المجتمع والبيئة وموظفينا، مع العمل في نفس 
الوقت على تشجيع ممارسات وأساليب العمل 

المسؤول في قطاعاتنا. إن خيارات اعمالنا لها ت�أثيرات 
بعيدة على المجتمعات التي نعمل فيها. فمع تواجد 
صافوال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

وتركيا، (MENAT)، فقد غدا ت�أثيرهافي تلك المجتمعات 
امرًا ملموسًا. إننا نستCثمر تلك المكانة المتميزة لتحفيز 

تغيCير سلوكي مسؤول في أوساط عمالئنا وأصحاب 
المصلحة في تلك المجتمعات ، مشجعين على 
المعيشة الصحية والحفظ واالستهالك اآلمن و 

المستدام لألغذية. 

 اإلستدامة هي جزء أساسي من القيمة التي تقدمها صافوال 
إن هدفنا هو أن نكون قدوة يحتذى بها من خالل عملنا مع. 

المجتمع واحترامنا للبيئة والدعم الذي نقدمه لموظفينا 
ولذوي االحتياجات الخاصة. وتماشيا مع رسالتنا التي ترمي 

إلى بناء "قيمة أساسها القيم" في كل ما نسعى إليه، فإننا 
ملتزمون بتبني أساليب عمل مستدامة في مجموعتنا وجميع 

الشركات التابعة لها".

المدير التنفيذي لالستدامة

وبما أن عملية التغيCير تبدأ من البيت، ولهذا السبب 
فإن موظفينا يمثلون القدوة التي يجب أن ُيحتذى بها 

عندما يتعلق األمر بممارسات االستدامة، فهم 
المحرك الذي يقود نجاح برامج المسؤولية االجتماعية 
في صافوال ويلهمنا كمجموعة بأن نظل صادقين مع 
االلتزامات واألهداف التي وضعناها ألنفسنا . ولذلك 

فإننا نستCثمر بشكل كبير في موظفينا، حيث نوفر لهم 
منافع ومزايا على مستوى عالمي وفرص تعلم 

مستمرة من خالل برنامج التدريب والت�أهيل، باإلضافة 
إلى االلتزام بأساليب إدارة رأس المال البشري 

المسؤول من أجل إنشاء بيئة عمل إي�جابية وداعمة 
لموظفينا. 

كما إننا ندرك تمامًا أنه من األهمية بمكان المحافظة 
وبنفس القدر على سالمة البيئة الطبيعية األوسع 

التي نعيش ونعمل وننمو فيها. ال شك أن للشركات 
آثار خفية على البيئة، ولكن ليس بالضرورة أن ت�كون 
تلك اآلثار سلبية، لذا فإن صافوال وشركاتها التابعة 

عازمة على تحقيق مساهمة إي�جابية من أجل 
المحافظة على مجتمعاتنا وبيئ�تنا من خالل تطبيق نهج 
التقليل وإعادة االستخدام وإعادة التدوي�ر الذي يهدف 

إلى ترشيد دورات االستهالك بشكل فعال. 

إننا نسعى إلى نشر هذه الرسالة خارج حدود 
مجموعتنا لتصل إلى المجتمع األوسع ومجتمع 

األعمال، كما أن صافوال ومن خالل تصرف موظفيها 
كمواطنين مسؤولين ُيحتذى بهم، تهدف إلى غرس 

وتوطيد أساليب مستدامة ، حيث ال تقتصر الفائدة على 
مجتمعاتنا والبيئة فحسب، ولكن يحفز المنافسة 

وي�رفع من كفاءة و إمكانيات الصناعة لمصلحة الجميع.



٣٨٣٩

القوائم الماليةمجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧ممجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧م تقري�ر مجلس اإلدارة التقري�ر االستراتيجي

UNEP نقدرها
وفقًا إلحصائيات منظمة األمم المتحدة لألغذية 

والزراعة، يتم هدر ما حجمه ١٫٣ مليار طن من المواد 
FAO.) الغذائية الصالحة لألكل في العالم سنويًا

٢٠١٦,org) مهددًا بذلك األمن الغذائي . كما لوحظ أن 
نسبة الهدر في المملكة العربCية السعودية تعد 
األعلى على مستوى الفرد في العالم، وهذا ما 
يدفعنا في عالم صافوال للعمل بحماس للحد من 

الهدر الغذائي من خالل رفع مستوى الوعي باألخطار 
التي يسببها الهدر وتشجيع تبني الممارسات التي 

تقلل منه، وقيادة التغيCير السلوكي نحو إدارة الموارد 
الغذائية بشكل أمثل بين عمالئنا وأصحاب المصلحة.

إن برنامج صافوال لمنع الهدر الغذائي والحد منه 
"نقدِّرها" هو برنامج تم تطوي�ره لمعالجة الهدر 

الغذائي كقضية وطنية، حيث قامت صافوال في هذا 
الخصوص بإبرام شراكة مع برنامج األمم المتحدة 

 (WRAP) وبرنامج الموارد والنفايات (UNEP)للبيئة
وبنك الطعام السعودي (إطعام) للحد من الهدر 

الغذائي. يهدف برنامج "نقدِّرها" في األساس إلى 
معالجة قضايا الهدر الغذائي على مستويات مختلفة 

تCتضمن شريحتين رئيسيتين في المجتمع هما األسر 
وقطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي.

يعمل هذا المشروع على تطوي�ر وتنفيذ برامج تعنى 
باألبحاث في مجال الهدر الغذائي بغرض الحد منه كما 
يهدف إلى الوصول إلى فهم عميق لمسببات الهدر 

الغذائي في المملكة العربCية السعودية، وحجمه على 

مراجعة األداء
االستدامة

المستوى الوطني، واالستفادة من الخبرات العالمية 
مثل الشركات القائمة مع برنامج األمم المتحدة 

 (WRAP) وبرنامج الموارد والنفايات (UNEP)للبيئة
وبنك الطعام السعودي (إطعام) وذلك للحد من الهدر 

الغذائي بشكل ملموس.

أطلق برنامج "نقدرها" في العام ٢٠١٧م وبعد االنتهاء 
من إجراء دراسة عن كمية الطعام المنزلي المهدر 

في المملكة العربCية السعودية، حملة توعوية منزلية 
في مدن المملكة الكبرى (جدة والرياض والظهران) 

لنشر رسالتها عن الهدر الغذائي عبر وسائل التواصل 
االجتماعي المؤثرة والعروض المرئية ووسائل 

التواصل التقليدية وكذلك عبر العروض التروي�جية 
والتواصل المباشر في ساحات المطاعم في الموالت. 

كما قدم البرنامج أيضا نصائح بخصوص التسوق وحفظ 
الطعام وذلك بهدف الحد من الهدر الغذائي، كما قام 

بتقديم أكثر من ٦٠ وصفة الستخدام بقايا الطعام 
باإلضافة لتقديم النصائح والمشورة للحد من هدر 

الطعام عبر موقع "نقدرها" االلكتروني. 

كما أطلق برنامج "نقدرها" أيضا خالل شهر رمضان 
الكريم حملة توعوية ومسابقة للحد من الهدر 

الغذائي عن طري�ق تشجيع الناس على استخدام فائض 
اإلفطار من خالل عمل أطباق جديدة للسحور، حيث تم 

استالم ما يزيد عن ٢,٣٠٠ وصفة جديدة وتم اختيار ثالث 
فائزي�ن مع نهاية شهر رمضان. وقد وصلت الحملة الى 

أكثر من ثالثة ماليCين شخص عبر جميع منصاتها 
التوعوية. 

أيضا قام برنامج "نقدرها" بعمل مشروع من خالل 
االشتراك مع جمعية "إطعام" الخيرية و الغرفة 

التجارية بجدة وذلك إلنشاء مرشد قومي شامل إلدارة 
فائض الطعام في قطاع الفنادق والمطاعم 

والمقاهي. ولقد فاز هذا المشروع والذي يهدف الى 
غرس التغيCير السلوكي في القطاع إلى محاربة الهدر 

الغذائي بجائزة المبادرات المؤسساتية من مركز األمير 
خالد الفيصل لالعتدال في شهر ديسمبر ٢٠١٧م. 

لقد تمكن برنامج " نقدرها" أيضا ومن خالل الشراكة مع 
جمعية "إطعام" من توزيع ما يزيد عن مليون عبوة من 

الطعام المحفوظ على ١٤٣ ألف مستفيد على نطاق 
المملكة العربCية السعودية موضحًا مستوى الهدر 

الغذائي في المملكة. 

كذلك شاركت صافوال عبر برنامج "نقدرها" في مؤتمر 
الدائرة المستديرة العربي الخامس والخاص بأساليب 

اإلنتاج واالستهالك المستدامة والذي نظمته جامعة 
الدول العربCية في القاهرة من خالل الشراكة مع 
برنامج األمم المتحدة للبيئة (PENU) حيث عرضت 

برامجها الناجحة في جلسة مخصصة لمبادرات القطاع 
الخاص في التنمية المستدامة لإلنتاج واالستهالك.

مكين
حافظت مجموعة صافوال على تعهداتها والتزامها 

من خالل مبادرة "مكين" التي تهدف إلى تدريب 
وتوظيف ذوي االحتياجات الخاصة وتشجيعهم على 
المشاركة في تنمية االقتصاد الوطني. ولقد كانت 

صافوال أول شركة خاصة في المملكة العربCية 
السعودية تنضم لشبكة العمل واإلعاقة التابعة 

لمنظمة العمل العالمية في شهر أكتوبر ٢٠١٧م، 
وذلك بناًء على التزامنا بتشجيع واحترام األشخاص 
ذوي االحتياجات الخاصة، ورفع الوعي لدى شرائح 

المجتمع وتطوي�ر السياسات واألساليب التي تهدف 
إلى حمايتهم من جميع أشكال التميCيز. 

إن صافوال هي أيضا أحد مؤسسي شبكة أصحاب 
األعمال واالعاقة لتمكين األشخاص ذوي االحتياجات 

الخاصة المعروفة باسم " قادرون" والتي فازت بجائزة 
شهادة الموائمة من الفئة الذهبية نظير جهودها 

الحثيثة في تمكين األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة 
وتحسين حياتهم عموما. 

إن برنامج مكين ُيبرز التزامنا في دعم األشخاص ذوي 
االحتياجات الخاصة حيث ُيعنى بتمكينهم وتوفير أكبر 

فرص لهم من العمل في القطاع الخاص. 

لقد تمكن "مكين" منذ إنطالقه في العام ٢٠١٠م من 
توظيف ١٫٠٢١ شخص من ذوي االحتياجات الخاصة ، 

وقدمت برامج تدري�بية مجانية للمنظمات الحكومية 
والجمعيات الخيرية وشركات القطاع الخاص حول 

التعامل األمثل مع األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة 
كما عرضت خبراتها وأفضل الممارسات في هذا المجال 

مع العديد من مثل هذه الجهات الراغبة بتعيCين عدد 
أكبر من األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.

وي�جمع موقع "مكين" االلكتروني بين الباحثين عن عمل 
من األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة مع أصحاب 

األعمال في القطاع الخاص، حيث تمكن هذا الموقع 
في العام ٢٠١٧م من تسهيل توظيف عدد ١١٠ أشخاصًا 
من ذوي االحتياجات الخاصة، ونسعى الى زيادة هذا 

العدد خالل السنوات القادمة.

مبادرات االستدامة في قطاع 
التجزئة

يمتد التزام صافوال بالممارسات المستدامة إلى قطاع 
التجزئة من خالل شركتها الفرعية بنده للتجزئة.

إن برنامج "دع الباقي لهم" هو مبادرة خيرية واصلت 
عملها في العام ٢٠١٧م، حيث يشجع هذا البرنامج 

عمالء بنده على التبرع بالهلالت المتبقية من فاتورة 
مشترياتهم في منافذ البيع ببنده. وقد تمكنت بنده 

بفضل تبرع عمالءها الكرام عبر كامل شبكتها من جمع 
مبلغ قدره ٧٫٤ مليون ريال في العام ٢٠١٧م، حيث وصل 

إجمالي التبرع إلى ٧٣٫٨ مليون ريال منذ انطالق هذا 
البرنامج في العام ٢٠٠٦م. وقد تم استخدام هذه 

األموال فــي دعم جمعية األطفال المعوقين وجمعية 
تراحم التي تعتني بالسجناء وأسرهم. 

 ثمة مبادرة أخرى تCتبناها بنده وتركز على خفض األثر 
البيئي الكبير الذي تخلفه األكياس البالستيكية، حيث 

أوضح تقري�ر حديث لمنظمة الصحة العالمية بأن العالم 
يستخدم حوالي ٥٠٠ مليار كيس بالستيك سنويا ، أي ما 

يعادل حوالي مليون كيس في الدقيقة الواحدة، 
ومساهمة من بنده في الحد من هذا الموضوع الذي 
يحارب التهديد الكبير للبيئة ، أطلقت بنده مشروعًا منذ 

العام ٢٠١٢م يهدف إلى استبدال أكياس التسوق 
البالستيكية التقليدية بأكياس صديقة للبيئة وقابلة 

للتحلل بالكامل.



القوائم المالية تقري�ر مجلس اإلدارةالتقري�ر االستراتيجي

٤٠٤١

مجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧ممجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧م

تقري�ر مجلس اإلدارة
تقري�ر اإلفصاحات المالية والحوكمة 

المؤسسية ولجنة المراجعة

٠٢



٤٢٤٣

القوائم الماليةمجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧ممجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧م تقري�ر مجلس اإلدارة التقري�ر االستراتيجي

تCتضمن المحفظة االستCثمارية 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) وقطاع التجزئة الذي يدير سلسلة 

من المتاجر الكبرى (هايبرماركت وسوبرماركت والمتاجر الصغيرة). هذا بجانب تملكها لحصص استCثمارية رئيسة في عدد من الشركات 
القيادية المدرجة في السوق المالية السعودية وغير المدرجة (مثل شركة المراعي وشركة هرفي للخدمات الغذائية والتي تعمل في 
قطاع األغذية) وشركات التطوي�ر العقاري (مثل شركة مدينة المعرفة االقتصادية وشركة إعمار المدينة االقتصادية وشركة كنان الدولية 

للتطوي�ر العقاري) وبعض الصناديق االستCثمارية.

وفيما يلي بيان بالشركات التابعة والشقيقة للمجموعة وأبرز است�ثماراتها داخل المملكة وخارجها وأعمالها الرئيسة وبلد التZأسيس: 

نوع النشاط الرئيسدولة التNأسيساسم الشركةم
الدولة التي تمارس فيها 

نشاطها

الملكية نسبة 
(مباشرة 

وغير 
مباشرة)

رأس المال
 وفقًا للقيمة

األسمية لألسهم والحصص
عدد األسهم / 

حصص

الشركات التابعة المملوكة مباشرة للمجموعة:  .١
شركات تابعة ذات نشاط تشغيلي: أ. 

العرب`ية  شركة صافوال لألغذية١. المملكة 
السعودية 

("السعودية")

شركة قابضة تدير أغذية
است`ثمارات 

صافوال في 
مجال األغذية 

داخل المملكة 
وخارجها

٪٢,٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠
ريال سعودي

 ٢٢٠,٢٠٠,٠٠٠

٩١١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠٪السعودية، مصرتجزئةالسعوديةشركة بنده للتجزئة ٢.
ريال سعودي

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

شركة المتون العالمية ٣.
العقاري  لالست`ثمار 

القابضة

٨٠١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٪السعوديةعقاراتالسعودية
ريال سعودي

 ١٠٠٫٠٠٠

شركة هرفي للخدمات ٤.
األغذية

األغذية ومطاعم السعودية
الوجبات السريعة

السعودية وبعض 
دول الخليج 
وبنغالديش

٪٦٤٦٫٨٠٠٫٠٠٠ ٤٩
ريال سعودي

 ٦٤٫٦٨٠٫٠٠٠

شركة المخازن الكبرى ٥.
التجارية ("جيانت")

٩٢٪السعوديةتجزئةالسعودية
(مباشر 

(٪١٠

٥٠٠٫٠٠٠
ريال سعودي

٥٠٠

شركات تابعة متوقفة النشاط وشركات قابضة: ب. 
شـركة أديم العرب`ية ٦.

المحدودة
٠ ١٠٪السعوديةشركة قابضةالسعودية

(مباشر 
(٪٩٠

١٫٠٠٠٫٠٠٠
ريال سعودي

١٠٫٠٠٠

شركة األطر العرب`ية ٧.
لالست`ثمار التجاري (شركة 

األطر العرب`ية القابضة 
التجاري  لالست`ثمار 

"سابقُا")

 ١٠٠٪السعوديةشركة قابضةالسعودية
(مباشر 

(٪٩٩

١٫٠٠٠٫٠٠٠
ريال سعودي

١٠٫٠٠٠

الموحدة ٨. المجمعات 
لالستشمار العقاري (تحت 

التصفية)

٢٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٠٠٪السعوديةشركة قابضةالسعودية
ريال سعودي

 ٢٠٠٫٠٠٠

 ١٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٠٠٪األردنشركة قابضةاألردنشركة مدارك لالست`ثمارات٩.
 دينار أردني

١٫٠٠٠٫٠٠٠

الشركة المتحدة لتطويNر ١٠.
الممتلكات 

 ٧٠٤٫٠٠٠٫٠٠٠٪السعوديةمتوقفة النشاطالسعودية
 مليون ريال

 ٤٠٠

شركة صافوال لالست`ثمارات ١١.
الصناعية

 ١٠٠٪ السعوديةشركة قابضةالسعودية
 ٪٥)

مباشرة)

٢٠٥٫٩٠٠٫٠٠٠
مليون ريال

 ٢٠٥٫٩٠٧

نوع النشاط الرئيسدولة التNأسيساسم الشركةم
الدولة التي تمارس فيها 

نشاطها

الملكية نسبة 
(مباشرة 

وغير 
مباشرة)

رأس المال
 وفقًا للقيمة

األسمية لألسهم والحصص
عدد األسهم / 

حصص

شركة صافوال لألغذية:  .٢
شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لألغذية (٪ تشير إلى الملكية المباشرة وغير المباشرة لشركة صافوال لألغذية المملوكة بالكامل للمجموعة) أ. 

السعودية، دول تصنيع زيNوت الطعامالسعوديةشركة عافية العالمية ١٢.
الخليج، مصر، 

إيNران، تركيا، 
األردن

٪٩٥٫١٩٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
 ريال سعودي

 ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠

شركة صافوال لإلست`ثمارات ١٣.
الصناعية

 ٩٥٢٠٥٫٩٠٠٫٠٠٠٪السعوديةشركة قابضةالسعودية
ريال سعودي

٢٠٥٫٩٠٧

شركة الملكة للصناعات ١٤.
الغذائية

المعكرونةمصر ٢٦٨٫٨٩٨٫٩٦٠ ١٠٠٪مصرتصنيع 
جنيه مصري

 ٤٣٣٫٧٠٨

شركة الفراشة للصناعات ١٥.
الغذائية

المعكرونةمصر ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٠٪مصرتصنيع 
جنيه مصري

٢٠٫٠٠٠

شركة صافوال ألسواق ١٦.
االغذية الناشئة 

المحدودة 

البريطانية  الجزر 
العذراء

٩٥٫٤٣١٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠٪شركة أوفشورشركة قابضة
ريال سعودي

 ١٣٫٠٠٠٫٠٠٠

شركة عافية العالمية ١٧.
للتوزيع والتسويNق

 ٢٠٠٫٠٠٠ ١٠٠٪السعوديةتجارة وتوزيع السعودية
 ريال سعودي

٢٠٠

شركة صافوال األغذية ١٨.
للسكر

٩٥٥٠٫٠٠٠٪شركة أوفشورمتوقفة النشاطالكايمين
دوالر أمريكي

٥,٠٠٠

شركة صافوال لألغذية ١٩.
المحدودة العالمية 

اإلمارات العرب`ية 
المتحدة 

("اإلمارات")

٥٠٠٫٠٠٠ ١٠٠٪اإلمارات شركة قابضة
درهم إماراتي

٥٠٠

الشركة الدولية للصناعات ٢٠.
الغذائية 

تصنيع الدهون السعودية
المتخصصة

٩٣١٠٧٫٠٠٠٫٠٠٠٪السعودية
ريال سعودي

١٠٫٧٠٠٫٠٠٠

شركة سيفود انترناشيونال ٢١.
تو المنطقة الحرة

تجارة المنتجات اإلمارات 
البحرية والتوزيع

٦٠١٠٠٫٠٠٠٪اإلمارات 
درهم إماراتي

١٠٠

شركة عافية العرب`ية ٢٢.
لألغذية (المحولة من 

شركة صافوال لألغذية)

 ١٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٠٠٪السعوديةمتوقفة النشاطالسعودية
 ريال سعودي

١٫٠٠٠

شركة المؤون العالمية ٢٣.
القابضة 

 ١٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٠٠٪السعوديةشركة قابضةالسعودية
 ريال سعودي

 ١٫٠٠٠

مراسينا الدولية لالست`ثمار ٢٤.
العقاري المحدودة

٢٠٠٫٠٠٠ ١٠٠٪السعوديةشركة قابضةالسعودية
ريال سعودي

٢٠٠

شركة عافية العرب`ية ٢٥.
لألغذية (المحوله لشركة 

صافوال لألغذية)

 ١٠٠٪السعوديةمتوقفة النشاطالسعودية
(مباشر 

(٪٩٠

١٫٠٠٠٫٠٠٠
ريال سعودي

١٫٠٠٠

شركات تابعة تحت سيطرة شركة عافية العالمية (٪ تشير إلى الملكية المباشرة وغير المباشرة لشركة عافية العالمية المملوكة بنسبة ٩٥٫١٩٪  ب. 
لشركة صافوال لألغذية)

الجمهورية شركة صافوال بيشهر ٢٦.
اإليرانية 

االسالمية 
("إيNران")

٩٠٧٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٪إيNرانشركة قابضة
ريال إيNراني

٧٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠

 ١٫٢٥٠٫٠٠٠ ١٠٠٪لوكسمبرغمتوفقة النشاطلوكسمبرغشـركة مالينترا القابضـة٢٧.
 يورو 

١٫٢٥٠

البريطانية صافوال لألغذية المحدودة ٢٨. الجزر 
العذراء

 ٥٢٫٠٠٠ ١٠٠٪شركة أوفشورشركة قابضة
 دوالر أمريكي

٥٢٫٠٠٠

األنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية:

١) األنشطة الرئيسة للمجموعة - ت�تمة١) األنشطة الرئيسة للمجموعة



٤٤٤٥

القوائم الماليةمجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧ممجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧م تقري�ر مجلس اإلدارة التقري�ر االستراتيجي

نوع النشاط الرئيسدولة التNأسيساسم الشركةم
الدولة التي تمارس فيها 

نشاطها

الملكية نسبة 
(مباشرة 

وغير 
مباشرة)

رأس المال
 وفقًا للقيمة

األسمية لألسهم والحصص
عدد األسهم / 

حصص

شركات تابعة تحت سيطرة شركة عافية العالمية (٪ تشير إلى الملكية المباشرة وغير المباشرة لشركة عافية العالمية المملوكة بنسبة ٩٥٫١٩٪  ب. 
لشركة صافوال لألغذية)

شـركة عافية العالميـة ٢٩.
األردن

المملكة األردنية 
الهاشمية 

("األردن")

٨٫٠٠٠٫٠٠٠ ٩٧٫٥٪األردنمتوفقة النشاط
دينار اردني

٨٫٠٠٠٫٠٠٠

البريطانية شـركة أنفسكز٣٠. الجزر 
العذراء

 ٩٠١٣٨٫٨٤٧٪شركة أوفشورمتوفقة النشاط
 دوالر أمريكي

١٣٨٫٨٤٧

البريطانية عافية للتجارة العالمية ٣١. الجزر 
العذراء

 ٥٠٠٫٠٠٠ ١٠٠٪شركة أوفشورمتوقفة النشاط
 دوالر أمريكي

٥٠٠٫٠٠٠

البريطانية صافوال لألغذية العالمية٣٢. الجزر 
العذراء

 ٥٠٫٠٠٠ ١٠٠٪شركة أوفشورمتوقفة النشاط
 دوالر أمريكي

 ٥٠٫٠٠٠

شركة كوغو غيدا ياتوم ٣٣.
في تNكاريت إيه إس

٤٫٤٣٣٫٥٦٩  ١٠٠٪تركياشركة قابضةتركيا
ليرة تركية

٤٤٣٫٣٥٦٫٩٠٠

أسيل للغذاء – شركة ٣٤.
قابضة

 ٥٠٫٠٠٠ ١٠٠٪شركة أوفشورشركة قابضةالكايمن
 دوالر أمريكي

٥٠٫٠٠٠

شركات تحت شركة صافوال بيشهر (٪ تشير إلى ملكية شركة صافوال بيشهر المملوكة بنسبة ٩٠٪ لشركة عافية العالمية)
٣٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٧٩٫٩٪إيNرانتصنيع زيNوت الطعامإيNرانشركة بيشهر الصناعية٣٥.

ريال إيNراني
٣٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

 ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ريال  ١٠٠٪إيNرانتجارة وتوزيعإيNرانشركة طلوع بخش افتاب ٣٦.
إيNراني

١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

شركة صافوال بيشهر ٣٧.
للسكر

١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٠٪إيNرانتجارة وتوزيعإيNران
ريال إيNراني

١٠٠٫٠٠٠

تصنيع األغذية إيNرانشركة نورتيكا جولدن ويت ٣٨.
والحلويات 

 ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ريال ٩٠٪إيNران
إيNراني

١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠

شركات تحت شركة صافوال لألغذية المحدودة (٪ تشير إلى الملكية المباشرة والغير مباشرة لشركة صافوال لألغذية المحدودة المملوكة 
بالكامل لشركة عافية العالمية)

شركة عافية العالمية - ٣٩.
مصر 

١٥٤٫٦٥١٫٥٠٠ ٩٩٫٩٥٪مصرتصنيع زيNوت الطعاممصر
جنيه مصري

٣٠٫٩٣٠٫٣٠٠

البريطانية التيمار الدولية المحدودة٤٠. الجزر 
العذراء

٦٤٠٫٠٠٠ ١٠٠٪شركة أوفشورشركة قابضة
دوالر أمريكي

٦٤٠٫٠٠٠

الدولية ٤١. الينجتون 
المحدودة

البريطانية  الجزر 
العذراء

٦٤٠٫٠٠٠ ١٠٠٪شركة أوفشورشركة قابضة
دوالر أمريكي

٦٤٠٫٠٠٠

شركة تحت شركة كوغو غيدا ياتوم في تZكاريت إيه إس (٪ تشير إلى ملكية شركة كوغو غيدا ياتوم في تZكاريت إيه إس المملوكة بنسبة 
بالكامل لشركة عافية العالمية)

كوغو شركة صافوال غيدا ٤٢.
ساناي ڤي تاكريت 

أنونيم (يودوم غيدا 
صناعي في تاكريت إيه 

إس " سابقا")

٤٫٤٣٣٫٥٦٩٪١٠٠تركياتصنيع زيNوت الطعامتركيا
ليرة تركية

٤٤٣٫٣٥٦٫٩٠٠

شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لإلست&ثمارات الصناعية (٪ تشير إلى ملكية شركة صافوال لإلست&ثمارات الصناعية المملوكة بنسبة  ج. 
٩٥٪ لشركة صافوال لألغذية)

٣٩٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ٧٤٫٤٨٪السعودية ومصرالسكر، والمحّلياتالسعوديةالشركة المتحدة للسكر٤٣.
ريال سعودي

٣٩٥٫٠٠٠

نوع النشاط الرئيسدولة التNأسيساسم الشركةم
الدولة التي تمارس فيها 

نشاطها

الملكية نسبة 
(مباشرة 

وغير 
مباشرة)

رأس المال
 وفقًا للقيمة

األسمية لألسهم والحصص
عدد األسهم / 

حصص

شركات تحت الشركة المتحدة للسكر (٪ تشير إلى الملكية المباشرة والغير مباشرة للشركة المتحدة للسكر المملوكة بنسبة ٧٤٫٤٨٪ لشركة 
صافوال لإلست�ثمارات الصناعية)

شركة اإلسكندرية للسكر- ٤٤.
مصر

٥٤٫١٤٪ السعودية ومصرتصنيع السكرمصر
 ٧٣٫١٤)

مع 
ملكية 

صافوال 
األغذية)

٢٨١٫٨٣٨٫٠٠٠
جنيه مصري

٢٨١٫٨٣٨

الشركة المتحدة للسكر، ٤٥.
مصر

٣١٫١٥٪مصرتصنيع السكرمصر
 ٪٤١٫٧٧)

مع 
ملكية 

صافوال)

٢٢٢٫١٤٨٫٠٠٠
دوالر أمريكي

٢٨٫٢٧١٫٣٩٢

 ١٫٠٠٠٪١٠٠شركة أوفشور متوقفة النشاطالكايمنشركة صناعات سكر البنجر٤٦.
 دوالر أمريكي

١٫٠٠٠

شركة تحت شركة اإلسكندرية للسكر- مصر (٪ تشير إلى ملكية شركة اإلسكندرية للسكر- مصر المملوكة بنسبة ٧٣٫١٤٪ بشكل مباشر وغير 
مباشر لشركة صافوال لإلغذية)

شركة اإلسكندرية المتحدة ٤٧.
إلستصالح األراضي

٢٢٫٥٠٠٫٠٠٪١٠٠مصرإستصالح األراضيمصر
دوالر أمريكي

٢٢٥٫٠٠٠

د. شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لألسواق الناشئة المحدودة (٪ تشير إلى ملكية شركة صافوال لألسواق الناشئة المحدودة 
والمملوكة بالكامل لشركة صافوال لألغذية)

٤٦٫٠٠٠٫٠٠٠٪١٠٠المغربانتاج زيNوت الطعامالمغربشركة صافوال المغرب٤٨.
درهم مغربي

٤٦٠٫٠٠٠

شركة صافوال لزيNوت ٤٩.
الطعام (السودان) 

المحدودة

٤٥٫٨٠٠٫٠٠٠٪١٠٠السودانانتاج زيNوت الطعامالسودان
جنيه سوداني

٤٥٫٨٠٠٫٠٠٠

شركة عافية العالمية - ٥٠.
الجزائر

٣٫٠٢٨٫٠٧١٫٠٠٠٪١٠٠الجزائرانتاج زيNوت الطعامالجزائر
دينار جزائري

٣٫٠٢٨٫٠٧١

ه. شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال العالمية لألغذية الدولية المحدودة (٪ تشير إلى ملكية شركة صافوال العالمية لألغذية الدولية 
المحدودة المملوكة بالكامل لشركة صافوال لألغذية)

شركة بيهتام رويان كافيه ٥١.
الحديثة

انتاج أطعمة إيNران
وحلويات

 ١٫٠٠٠٫٠٠٠٪١٠٠إيNران
 ريال إيNراني

١٫٠٠٠

و. شركة تابعة تحت سيطرة شركتي المؤون و مراسینا (٪ تشير إلى ملكية شركتي المؤون و مراسینا المملوكتان بالكامل لشركة صافوال لألغذية)
االفق التجارية دي.ام.ام.٥٢.

سي
 ٢٫٠٠٠٪١٠٠اإلماراتتجارة وتوزيعاإلمارات

 درهم إماراتي
٥٠

شركات تابعة تحت سيطرة شركة بنده للتجزئة (٪ تشير إلى ملكية شركة بنده للتجزئة المملوكة بنسبة ٩١٪ لمجموعة صافوال)  .٣
شركة المخازن الكبرى ٥٣.

التجارية
 ٩٠٥٠٠٫٠٠٠٪السعوديةتجزئةالسعودية

 ريال سعودي
 ٥٠٠

شركة بنده لخدمات ٥٤.
التشغيل والصيانة 

وخدمات العقود

٥٠٠٫٠٠٠٪١٠٠السعوديةخدمات وصيانةالسعودية
ريال سعودي

٥٠٠

شركة بنده الدولية لتجارة ٥٥.
التجزئة

٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٪١٠٠مصرتجزئةمصر 
جنيه مصري

٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠

شركة بنده الدولية لتجارة ٥٦.
التجزئة*

١٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٠٠٪اإلمارات تجزئةاإلمارات 
درهم إماراتي

١٫٠٠٠

األنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية - ت�تمة

١) األنشطة الرئيسة للمجموعة - ت�تمة١) األنشطة الرئيسة للمجموعة - ت�تمة



٤٦٤٧

القوائم الماليةمجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧ممجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧م تقري�ر مجلس اإلدارة التقري�ر االستراتيجي

نوع النشاط الرئيسدولة التNأسيساسم الشركةم
الدولة التي تمارس فيها 

نشاطها

الملكية نسبة 
(مباشرة 

وغير 
مباشرة)

رأس المال
 وفقًا للقيمة

األسمية لألسهم والحصص
عدد األسهم / 

حصص

شركة بنده للمخابز ٥٧.
المحدودة 

 ١٠٠٥٠٠٫٠٠٠٪السعوديةمخابزالسعودية
 ريال سعودي

٥٠٠

شركة تابعة لشركة المخازن الكبرى التجارية:
اللبنانية للحلويات ٥٨. الشركة 

والمخابز
٩١٫٤٪السعوديةمتوقفة النشاطالسعودية

 ٪٤)
مباشر)

٥٫٠٠٠٫٠٠٠
ريال سعودي

٥٫٠٠٠

است�ثمارات صافوال في شركات زميلة:  .٤
الغذائية السعوديةشركة المراعي٥٩. المنتجات 

الطازجة
٣٤٫٥٢١٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٪السعودية 

 ريال سعودي
١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

شركة كنان الدولية للتطويNر ٦٠.
العقاري

٢٩٫٩١٫٦٩٤٫٠٠٠٫٠٠٠٪السعوديةالعقاراتالسعودية
ريال سعودي

١٦٩٫٤٠٠٫٠٠٠

الشركة المصرية المتحدة ٦١.
للسكر، مصر

٤١٫٧٧٪ مصرتصنيع السكرمصر
(ملكية 
صافوال 

الفعلية)

١٥٦٫٠٠٠٫٠٠٠
دوالر أمريكي

١٥٫٦٠٠٫٠٠٠

شركة مدينة السيرة ٦٢.
العقاري للتطويNر 

٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٤٠٪السعوديةالعقاراتالسعودية
ريال سعودي

٢٠٠٫٠٠٠

شركة مطوري مدينة ٦٣.
المعرفة اإلقتصادية

٢٫٠٧٨٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠٪السعوديةالعقاراتالسعودية
ريال سعودي

٨٣٫٠٠٠٫٠٠٠

شركة إنتاج كابيتال ٦٤.
المحدودة

الجمهورية 
العرب`ية 

التونسية 
("تونس")

٤٩٢٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠٪تونسصندوق است`ثماري
دوالر

٢٦٠٫٠٠٠

الشركة المتحدة للزيNوت ٦٥.
القابضة المحدودة

٥١٣٦٫٣٥١٫٤٣١٪شركة أوفشورشركة قابضةجزر الكايمن
دوالر أمريكي

٣٦٫٣٥١٫٤٣١

است&ثمارات متاحة للبيع:  .٥
اسث�تمارات مدرجة:

العقاريالسعوديةمدينة المعرفة االقتصادية٦٦. ١١٫٥٣٫٣٣٩٫٣٠٠٫٠٠٠٪السعوديةالتطويNر 
ريال سعودي

٣٣٩٫٣٠٠٫٠٠٠

٠٫٨٧٨٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٪السعوديةالعقاراتالسعوديةإعمار المدينة االقتصادية٦٧.
ريال سعودي

٨٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠

شركة فونيكس العرب`ية ٦٨.
القابضة (شركة تعمير 

األردنية "سابقا")

العقارياألردن ٥٨٦٫٨٤٠٫٢٩٢٪األردنالتطويNر 
دينار أردني

٨٦٫٨٤٠٫٢٩٢

است�ثمارات غير مدرجة:
٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٤٫٨١٪السعوديةشركة قابضةالسعوديةشركة جسور القابضة٦٩.

ريال سعودي
٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٥٪السعوديةالعقاراتالسعوديةسويكورب السعودية٧٠.
ريال سعودي

٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠

العقاريالسعوديةشركة دار التمليك٧١. ٥٠٨٫٧٥٠٫٠٠٠ ٤٫٦٪السعوديةالتطويNر 
ريال سعودي

٥٠٫٨٧٥٫٠٠٠

٢-١) خالصة ألصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس األخيرة
مقارنة نتائج األعمال (بآالف الرياالت):  أ) 

٢٠١٣م٢٠١٤م٢٠١٥م٢٠١٦م٢٠١٧مالبيان

٢٣,٨٣٠,٤٧٥٢٦,٣٣٠,٨٠٢٢٥,١٢٥,٥٩٦٢٦,٥٨٧,٨٤٢٢٥,٢٨٠,٧١٨اإليرادات
(٢٠,٥٠٧,١٨٢)(٢١,٧٢٤,١٢٢)(٢٠,١٠٠,٢٠٦)(٢١,٦٧٧,٨٣٨)(١٩,٤٣٩,٩٧٢)تNكاليف اإليرادات

٤,٣٩٠,٥٠٣٤,٦٥٢,٩٦٤٥,٠٢٥,٣٩٠٤,٨٦٣,٧٢٠٤,٧٧٣,٥٣٦مجمل الربح
١,٧٩١,٧٤٧٢,٠٧٢,٣١٩١,٧٠٤,٤٨١(٣٦٣,٢٨٧)١,٠٢٥,٦١٨صافي الربح

ب) مقارنة األصول والخصوم (بآالف الرياالت):

٢٠١٣م٢٠١٤م٢٠١٥م٢٠١٦م٢٠١٧مالبيان

٦,٦٥٣,٣٨٧٨,٤٤٩,٠٥٧٩,٣٣١,٧١٩١٠,٢٣٧,٧١٧٩,٠٤٠,٣٨٣األصول المتداولة
١٦,٥٥٥,٤٣٣١٦,٨٣٨,٣٣٩١٧,٦٤٣,٦٣٥١٦,١٦٣,٩٠٩١٥,٧٢٢,٤٧٣األصول غير المتداولة

٢٣,٢٠٨,٨٢٠٢٥,٢٨٧,٣٩٦٢٦,٩٧٥,٣٥٤٢٦,٤٠١,٦٢٦٢٤,٧٦٢,٨٥٦إجمالي األصول
٨,٥١٣,٨٥٨١٠,٤٠٦,٢٥٩٩,٩٦٧,٢٢٩١٠,١٦١,٤٩٠٩,١٠٢,٣٥٢الخصوم المتداولة

٤,٩٨٦,٩٨٢٥,٦٣١,٣٠٣٥,٥٠٢,٠٥٩٥,٣١٢,٠٨٤٤,٧٦٨,٩٥٩الخصوم غير المتداولة
١٣,٥٠٠,٨٤٠١٦,٠٣٧,٥٦٢١٥,٤٦٩,٢٨٨١٥,٤٧٣,٥٧٤١٣,٨٧١,٣١١إجمالي الخصوم

األنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية - ت�تمة

٢) ملخص األداء الموحد للمجموعة١) األنشطة الرئيسة للمجموعة - ت�تمة



٤٨٤٩
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٢- ٣) بيان بالفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة :

.rSنسبة التغيرالتغيرات (+) أو (-)٢٠١٦م٢٠١٧مالبيان

-٩٫٥٪(٢,٥٠٠,٣٢٧)٢٣,٨٣٠,٤٧٥٢٦,٣٣٠,٨٠٢المبيعات / اإليرادات١
-١٠٫٣٪٢,٢٣٧,٨٦٦(٢١,٦٧٧,٨٣٨)(١٩,٤٣٩,٩٧٢)تNكلفة المبيعات/ اإليرادات٢
-٥٫٦٪(٢٦٢,٤٦١)٤,٣٩٠,٥٠٣٤,٦٥٢,٩٦٤مجمل الربح٣
٧٫٢٪٧٥٢,٣٨٢٧٠٢,٠١١٥٠,٣٧١إيNرادات تشغيلية -أخرى٤
تشغيلية-أخرى٥ -١١٫٠٪٥٣٩,١٠٨(٤,٨٨٢,٣٥٩)(٤,٣٤٣,٢٥١)مصروفات 
٦٩٫٢٪٧٩٩,٦٣٤٤٧٢,٦١٦٣٢٧,٠١٨الربح (الخسارة) التشغيلي٦

إقرار: لم تقم الشركة بإعالن أي توقعات مالية خالل العام ٢٠١٧م.

يعود سبب االرتفاع في صافي الدخل للعام ٢٠١٧ مقارنة بالعام السابق بشكل رئيس إلى األرباح المسجلة نتيجة لبيع ٢٪ من األسهم المملوكة في شركة المراعي،وتسجيل أثر صافي إي�جابي 
غير مت�كرر بمبلغ ٦٢ مليون ريال نتيجة لألرباح المحققة من بيع الحقوق اإليجارية لشركة بنده للتجزئة ألسواق هايبربنده في دبي فيستيفال سيتي مول بدولة اإلمارات العربCية المتحدة، 

باإلضافة إلى تسجيل أثر صافي إي�جابي غير مت�كرر بمبلغ ٣٠ مليون ريال نتيجة لتسجيل مكسب ناتج عن انخفاض حصة صافوال (Dilution Gain) في رأس مال الشركة المتحدة للسكر، مصر وتسجيل 
ت�كلفة الخيار (Option Cost)، وذلك عند إيقاف توحيد حسابات الشركة، وتصنيفها كشركة زميلة اعتبارا من ٢٨ مارس ٢٠١٧م، وذلك بعد إصدار األسهم المخصصة للبنك األوروبي إلعادة التعمير 

والتنمية (EBRD)، فضالً عن انخفاض خسائر الشركة المتحدة للسكر، مصر، وارتفاع حصة صافوال في أرباح شركات زميلة على الرغم من ارتفاع حصتها في خسائر شركة زميلة اخرى، وانخفاض 
خسائر هبوط في القيمة، وانخفاض المصروفات التشغيلية، كما انخفض صافي الت�كلفة التمويلية، وانخفض الزكاة والضري�بة. 

وجاء هذا االرتفاع في صافي الدخل، على الرغم من االنخفاض في إجمالي الربح الذي يعزى بشكل رئيس إلى قطاع األغذية بينما يعود 
انخفاض المبيعات إلى قطاعي األغذية والتجزئة، وارتفاع حصة حقوق األقلية.

٢- ٤) بيان بالقروض طويلة وقصيرة األجل وموقف السداد:
تبنت إدارة مجموعة صافوال ومنذ وقت طوي�ل سياسة واضحة تجاه عملية االقتراض، تCتمثل في حرص إدارتها الدائم على أن تCتم جميع 

معامالتها المالية وفقًا للشريعة اإلسالمية في ضوء الصيغ اإلسالمية المتعارف عليها في عملية التموي�ل متى ما كان ذلك متاحًا. 
ونتيجة لهذا التوجه فإن التسهيالت التي تCتحصل عليها صافوال داخل المملكة وبعض شركاتها الفرعية خارج المملكة متوافقة مع الشريعة 

اإلسالمية وهللا الحمد. وضمن هذه الجهود بادرت الشركة قبل أربعة أعوام بإصدار صكوك متوافقة مع الشريعة اإلسالمية، حيث تم إصدار 
الشريحة األولى منها خالل العام ٢٠١٣م. أما بالنسبة للقروض خارج المملكة، فإنها تخضع للهيكل والسياسات المتبعة في تلك الدول، 

والتي قد تختلف عن ما هو سائد ومطبق بالمملكة في هذا الخصوص. علمًا بأن إجمالي النفقات التمويلية على القروض والديون األخرى 
التي حصلت عليها صافوال خالل العام ٢٠١٧م من البنوك التجارية والمؤسسات المالية (قصيرة وطويلة األجل) (وذلك حسب النسب السائدة 

في السوق) بلغت ٣٤٠٫١ مليون ريال مقابل ٣٦٩٫١ مليون 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 وفقًا للنماذج المعدة من قبل البنوك أو المؤسسات المالية المانحة.

وفيما يلي بيان بتفاصيل القروض طويلة وقصيرة األجل للمجموعة وشركاتها الفرعية والتي حصلت صافوال في طور عملياتها وأنشطتها 
االعتيادية:

فيما يلي تفاصيل إي�رادات صافوال الموحدة للعام ٢٠١٧م مقارنة مع العام المنصرم حسب القطاع واألنشطة المتنوعة للمجموعة (زي�وت 
الطعام والسمن النباتي، السكر والمحليات، المكرونة والمأكوالت البحرية، قطاع التجزئة - المراكز التجارية لبنده) متضمنة التحليل 

الجغرافي حسب الدول التي تCتواجد فيها والمنتجات والعالمات التجارية:

٢٠١٦م٢٠١٧مالمنتجات/ العالمات التجاريةالدول / النشاط

بآالف الرياالتبآالف الرياالتزي$وت الطعام والسمن النباتي:
٢,٢٩٠,٨٦٥٢,٢٩٢,١٥٦عافية، العربي، أواليت، شمس، صن جلو، دالل، عافية كانوال- المملكة والخليج واليمن 

٨٦٧,٢٨١١,١٠٨,٢٦٤روابى، عافية، جنة، ساليت، حلوة- مصر 
٢,٥٩٠,٥٨٨٢,٧٤٣,٥٢٩الدان، افتاب، بهار، عافية- إيNران

٣٧٥,١٥٧٣٢٠,٩٢٨صباح، الطيب، شمس - السودان 
٣٤٣,٠٩٤٣٠٣,٥٢٥عافية، هالة- المغرب 

٨٢٧,٥٣٨٨٩١,٣٧٦يودوم ، سيرما- تركيا
٥٥٦,٥٣٨٤٧٢,٤١٢عافية، اوليور- الجزائر

٧,٨٥١,٠٦١٨,١٣٢,١٩٠إجمالي مبيعات منتجات نشاط زي$وت الطعام 
منتجات السكر والمحلِّيات

٢,٨٤٨,٠٢٥ ٢,٧٤٠,٧٧٩سكر األسرة وسكر زيادة، صفاء، نهار، حال، سويفا- المملكة ودول الخليج واليمن 
٣٣٩,٥٨٠ ٣٤٣,٥٥٤سكر األسرة- مصر 

٣,٠٨٤,٣٣٣٣,١٨٧,٦٠٥إجمالي مبيعات منتجات نشاط السكر 
٤١٦,٦٤٣٥٣٢,١٤٢الملكة، ايطاليانو مكروناتو Italiano Macarontoإجمالي مبيعات منتجات نشاط المكرونة – مصر

١٨٧٢٢,٧٨٧جون ويستإجمالي مبيعات المأكوالت البحرية - اإلمارات
١٩,٦٢٦١١,٩٩٨إجمالي المخبوزات

إجمالي مبيعات الشركة الدولية للصناعات 
–١٢,٣٧٠زبدة والسمن النباتي (كولينا ، مارجارينا)الغذائية

١١,٣٨٤,٢٢٠١١,٨٨٦,٧٢٢إجمالي قطاع األغذية 
قطاع التجزئة 

١١,٤٧١,٦٦٠١٣,٢٣٣,٢٣٠شركة بنده للتجزئة (بنده ،هايبربنده، بندتي) - المملكة 
٧٩,٥٤٣٣٠٣,٥٠٩هايبر بنده- اإلمارات العرب`ية المتحدة 

٩٣,٠٨٤٣٥,٦٣٦هايبر بنده، بنده سوبرماركت- مصر
١١,٦٤٤,٢٨٧١٣,٥٧٢,٣٧٥إجمالي إي$رادات قطاع التجزئة 

١,١٥٧,٧٩٣١,١٥٦,٦٨٣شركة هرفي للخدمات الغذائية
أنشطة أخرى

٤٥,٣٣٨٥٥,٠٠٨- النشاط العقاري - بالسعودية
٤٥,٣٣٨٥٥,٠٠٨إجمالي مبيعات األنشطة األخرى 

٢٤,٢٣١,٦٣٨٢٦,٦٧٠,٧٨٨إجمالي اإليرادات 
(٣٣٩,٩٨٦)(٤٠١,١٦٣)استبعاد إيNرادات بين الشركات الفرعية

٢٣,٨٣٠,٤٧٥٢٦,٣٣٠,٨٠٢صافي اإليرادات

 زيــZوت الطعام ٣٢٫٤٠٪
 الســكر ١٢٫٧٣٪

 المكرونــة ١٫٧٢٪
 بنــده ٤٨٫٠٥٪

 هرفــي ٤٫٧٨٪
 أخــرى (فئــات منتجات أخرى وإســتبعادات) ٠٫٣٢٪

تحليل يوضح اسهامات القطاعات واألنشطة الرئيسة للمجموعة في 
اإليرادات الموحدة للعام ٢٠١٧م

األنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية - ت�تمة

٢) ملخص األداء الموحد للمجموعة - ت�تمة
٢-٢) تحليل جغرافي إلجمالي إيZرادات الشركة وشركاتها التابعة

٢) ملخص األداء الموحد للمجموعة - ت�تمة
٢-٢) تحليل جغرافي إلجمالي إيZرادات الشركة وشركاتها التابعة - ت�تمة
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م.
المقترضة الشركة 

أصل القرضمدة القرضتاريNخ منح القرضالجهة المانحة(بآالف الرياالت)

ما تم دفعه 
خالل العام 

٢٠١٧م
الرصيد كما في 

٣١/١٢/٢٠١٧م
الرصيد كما في 

٣١/١٢/٢٠١٦م

٨,٠٣٨١٦,٢٧٦نشاط المكرونة – مصر
٧٥٢٩,٩٣٧١٢٨,٣٦٢١٥٩,٧٣٠٢٨٨,٠٩٢ سنوات مارس ٢٠١٠مالبنك التجاري الدولي (CIB)اإلسكندرية للسكر مصر٦
البنك السعودي المصري  

(البركة) للتمويNل 
١,٦٢٥–١٠٢٤,٣٦٦١,٦٢٥ سنوات يوليو ٢٠٠٩م

 (UCLR) بنك الكويت الوطني – مصر اإلسكندرية
(NBK)

٣٤,٩٨٧–٥٧٧,٥١٢٣٤,٩٨٧ سنة يناير ٢٠١٥م

١٥٩,٧٣٠٣٢٤,٧٠٤شركة صافوال لالستUثمارات الصناعية 
العالمية ٧ الشركة 

الغذائية للصناعات 
٤٫٧٥١٧٠,٠٠٠٤٢,٥٠٠١١٦,٨٧٥١٥٩,٣٧٥ سنةنوفمبر ٢٠١٥م البنك السعودي البريطاني

١١٦,٨٧٥١٥٩,٣٧٥الشركة العالمية للصناعات الغذائية
٦-٤ ٢٠١٤م-٢٠١٧مبنك الراجحيشركة هرفي ٨

سنوات
٤٩٩,٩٩٦١٣٩,٠٧٠٢٩٦,٩٦٠٣٢٥,٢٥٧

صندوق التنمية الصناعية 
السعودي

٦٤٢,٩٠٣٦,٥٨٢٣٢,٨٥٠٣٩,١٠٣ سنوات٢٠١٣م-٢٠١٦م

٣٢٩,٨١٠٣٦٤,٣٦٠شركة هرفي للخدمات الغذائية
٤,٤٠٧,٨٦٥٥,٤٢٧,٢٠٧مجموع القروض طويلة األجل

* تم تعديل قيمة القرض الممنوح في ديسمبر ٢٠١٧م نظرًا النخفاض العملة 

كشف بالقروض قصيرة األجل مع بنوك تجارية وجهات أخرى للمجموعة وشركاتها الفرعية والتي يتم سدادها خالل فترة سنة (بآالف الرياالت): ب) 

م.
المقترضة الشركة 

مدة القرضتاريNخ منح القرضاسم البنك/ الجهة المقرضة(بآالف الرياالت)
الرصيد كما في 

٣١/١٢/٢٠١٧م
الرصيد كما في

٢٠١٦م

-١١٠,٠٠٠شهر واحدديسمبر ٢٠١٧مالبنك السعودي البريطانيمجموعة صافوال١
١١٠,٠٠٠١,٥٢٨,٨١٩مجموعة صافوال 

٧٠,٠٠٠شهر واحددبسمبر ٢٠١٧مالبنك السعودي الفرنسيشركة بنده للتجزئة٢
١٥٠,٠٠٠شهر واحددبسمبر ٢٠١٧مالبنك األهلي التجاري

١٢٠,٠٠٠شهر واحددبسمبر ٢٠١٧م
١٠٠,٠٠٠شهر واحددبسمبر ٢٠١٧م

٤٠,٠٠٠شهر واحددبسمبر ٢٠١٧ممجموعة سامبا المالية
١٣٥,٠٠٠شهر واحددبسمبر ٢٠١٧مالبنك السعودي البريطاني

٦١٥,٠٠٠٥٠٥,٠٠٠شركة بنده للتجزئة
شركة عافية العالمية - ٣

السعودية
١٥٠,٠٠٠شهر واحددبسمبر ٢٠١٧مالبنك األهلي التجاري

١٨٠,٠٠٠شهر واحددبسمبر ٢٠١٧ممجموعة سامبا المالية 
١٠٠,٠٠٠شهر واحددبسمبر ٢٠١٧م
١٥,٠٠٠شهر واحددبسمبر ٢٠١٧م

١٠٠,٠٠٠شهر واحددبسمبر ٢٠١٧مالبنك السعودي البريطاني
٢٧سنة واحدةأغسطس ٢٠١٧مالبنك العربي األفريقي العالميشركة عافية العالمية - مصر٤

مؤسسة هونج كونج شنقهاي المصرفية 
(HSBC)

٣٢,٢٣٥سنة واحدةأغسطس ٢٠١٧م

٢٩,٧٦٨سنة واحدةسبتمبر ٢٠١٧مبنك اإلمارات دبي الوطني

بيان بالقروض الطويلة األجل للمجموعة وشركاتها المتفرعة منها وموقف السداد (بآالف الرياالت): أ) 

م.
المقترضة الشركة 

أصل القرضمدة القرضتاريNخ منح القرضالجهة المانحة(بآالف الرياالت)

ما تم دفعه 
خالل العام 

٢٠١٧م
الرصيد كما في 

٣١/١٢/٢٠١٧م
الرصيد كما في 

٣١/١٢/٢٠١٦م

مجموعة ١
البنك السعودي الفرنسيصافوال

ديسمبر 
١٥٣,٨٤٦-٥٥٠٠,٠٠٠١٥٣,٨٤٦ سنوات٢٠١٣م

٢٥٠,٠٠٠-٢٥٠,٠٠٠٢٥٠,٠٠٠سنتينديسمبر ٢٠١٦مبنك الجزيNرة

البنك السعودي لالست`ثمار
ديسمبر 

٦٢,٥٠٠-٥٢٥٠,٠٠٠٦٢,٥٠٠ سنوات٢٠١٢م
٥٥٠٠,٠٠٠٣١,٢٥٠٤٦٨,٧٥٠٥٠٠,٠٠٠ سنواتأكتوبر ٢٠١٦البنك األهلي التجاري

بنك الخليج الدولي
ديسمبر 

٢٠١٧م
سنة 

-٢٩٨,٢٠٥-٢٩٨,٢٠٥ونصف

يناير ٢٠١٣م(صكوك)
سبع 

١,٥٠٠,٠٠٠١,٥٠٠,٠٠-١,٥٠٠,٠٠٠سنوات
٢,٢٦٦,٩٥٥٢,٤٦٦,٣٤٦مجموعة صافوال

٥٥٠٠,٠٠٠١٦٦,٦٦٧٣٣٣,٣٣٣٥٠٠,٠٠٠ سنواتمارس ٢٠١٤مالبنك السعودي الفرنسيبنده للتجزئة٢
٤٣٠٠,٠٠٠٧٥,٠٠٠٢٢٥,٠٠٠٣٠٠,٠٠٠ سنواتيوليو ٢٠١٥مالبنك األهلي التجاري

ديسمبر البنك السعودي البريطاني
٥٣٠٠,٠٠٠٤٥,٠٠٠٢٢٥,٠٠٠٢٧٠,٠٠٠ سنوات٢٠١٥م

٤٠٠,٠٠٠٤٠٠,٠٠٠-٦٤٠٠,٠٠٠ سنوتديسمبر ٢٠١٦م
٤٢٥٠,٠٠٠٨٣,٣٣٣١٦٦,٦٦٧٢٥٠,٠٠٠ سنةمارس ٢٠١٦بنك الراجحي 

١,٣٥٠,٠٠٠١,٧٢٠,٠٠٠شركة بنده للتجزئة 
شركة عافية العالمية ٣

٥٣٥٠,٠٠٠١٩٦,٨٧٥١١٢,٥٠٠٣٠٩,٣٧٥ سنواتديسمبر ٢٠١٤مالبنك السعودي البريطاني-السعودية
 (Kugu) كوجو(HSBC) ٨٦٢,٤٧٥١٠,٤١٢١٥,٦١٩٢٦,٠٣١ سنواتيناير ٢٠١١مإتش إس بي سي

شركة عافية العالمية 
- مصر*

بنك اإلمارات دبي الوطني 
١٥,١٠٧١٣,٦٥٦ –٥١٣,٦٥٦ سنواتيناير ٢٠١٦م
٢٨,٥١٤١١,٣٨٦–٥١١,٣٨٦ سنواتيناير ٢٠١٦م

١٧١,٧٤٠٣٦٠,٤٤٨شركة عافية العالمية 
شركة عافية العالمية ٤

بنك فرنسا-الجزائر
أغسطس 

٦,٢٣٦-٦,٢٣٦٦,٢٣٦سنتين٢٠١٥م
شركة صافوال لزيNوت 
الطعام - السودان

٢,١٢٠٤,٢٦٨ ٣٤,٢٦٨٢,١٤٨ سنواتمايو ٢٠١٦مبنك الخرطوم

٣٤,٣٧١٢,١٩٩٢,١٧٢٤,٣٧١ سنواتمايو ٢٠١٦مبنك الخرطوم
٣٥٣٤٢٧٣٢٧٠٥٤٣ سنواتمايو ٢٠١٦مبنك الخرطوم
٣٢٨٠١٢٥١٥٥٢٨٠ سنواتيوليو٢٠١٦مبنك الخرطوم

٤,٧١٧١٥,٦٩٨شركة صافوال لألسواق الناشئة
شركة الملكة للصناعات ٥

الغذائية (ش.م.م)
*(QNB) ٨,٠٣٨٦,٨٥٤–٥٫٣٩,٨٩٠ سنةفبراير ٢٠١٤م بنك قطر الوطني

بنك الكويت الوطني – مصر 
(NBK)٦,٥٤١-٤١٧,٧٤٤٦,٥٤١ سنواتمارس ٢٠١٦م

٢,٨٨١-٤٣,٣٢٣٢,٨٨١ سنواتمارس ٢٠١٦م

األنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية - ت�تمة

٢) ملخص األداء الموحد للمجموعة - ت�تمة
٢- ٤) بيان بالقروض طويلة وقصيرة األجل وموقف السداد - ت�تمة

٢) ملخص األداء الموحد للمجموعة - ت�تمة
٢- ٤) بيان بالقروض طويلة وقصيرة األجل وموقف السداد - ت�تمة



٥٢٥٣

القوائم الماليةمجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧ممجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧م تقري�ر مجلس اإلدارة التقري�ر االستراتيجي

م.
المقترضة الشركة 

مدة القرضتاريNخ منح القرضاسم البنك/ الجهة المقرضة(بآالف الرياالت)
الرصيد كما في 

٣١/١٢/٢٠١٧م
الرصيد كما في

٢٠١٦م

٢,٥٧١ ٨ أشهرأغسطس ٢٠١٧م 
 ٢,٥٧٢ ٨ أشهرأغسطس ٢٠١٧م 

٨,٠٤٩ ٨ أشهرنوفمبر ٢٠١٧م 
 ٦٧,٧٧٥ أشهرأكتوبر ٢٠١٧م 

١٩٢,٧٥٨١٨٣,١٥٩شركة صافوال لألغذية الناشئة
٦١٦,٣٩٣ أشهرسبتمبر ٢٠١٧مبنك اإلمارات دبي الوطنيشركة الملكة١١

(NBK) ٦٦,٦٦٥ أشهرسبتمبر ٢٠١٧مبنك الكويت الوطني
(NBK) ٦٧,٦١٥ أشهرسبتمبر ٢٠١٧مبنك الكويت الوطني

(QَNB) ٦١٦,٤٢٤ أشهرسبتمبر ٢٠١٧مبنك قطر الوطني
٦٤,٦٢٢ أشهرسبتمبر ٢٠١٧مبنك الكويت الوطني (NBK)شركة الفراشة١٢

٥١,٧١٩٥٧,٩٠٣شركة المكرونة – مصر
٢٠٠,٠٠٠ شهر واحددبسمبر ٢٠١٧مبنك السعودي البريطانيالشركة المتحدة للسكر١٣

٥٠,٠٠٠ شهر واحددبسمبر ٢٠١٧م
١٥٠,٠٠٠ شهر واحددبسمبر ٢٠١٧مالبنك األهلي التجاري

١٢٠,٠٠٠ شهر واحددبسمبر ٢٠١٧م
سامباالمالية ٢٠,٠٠٠ شهر واحددبسمبر ٢٠١٧ممجموعة 

شركة اإلسكندرية للسكر - ١٤
مصر

(CIB) ٢١,٠٥٥سنة واحدةنوفمبر ٢٠١٧مالبنك الدولي التجاري

٢٣,٣٠٤ستة أشهرنوفمبر ٢٠١٧م
٢١,٥٢٣سنة واحدةيناير ٢٠١٧مبنك اإلسكندرية

٣١,٦٤٥أربعة أشهرسبتمبر ٢٠١٧م
١٨,٨٠٨أربعة أشهرسبتمبر ٢٠١٧م

شركة اإلسكندرية لالستصالح ١٥
األراضي

١٦,٥٠٤سنة واحدة سبتمبر ٢٠١٧مبنك الكويت الوطني

٦٧٢,٨٣٩٧٥٧,٤٣٤صافوال لإلستUثمارات الصناعية
٣٢٢,٠٠٠أشهرديسمبر ٢٠١٧مالبنك السعودي البريطانيشركة عافية للتوزيع١٦

-٢٢,٠٠٠شركة عافية العالمية للتوزيع والتسوي$ق
-٨٦,٢٧٣ واحد شهر دبسمبر ٢٠١٧مالبنك السعودي لالست`ثمارشركة صافوال لألغذية١٧

- ٥٢,٥١٤ثالثة أشهرنوفمبر ٢٠١٧م
-٥٨,٨٩١ ثالثة أشهرنوفمبر ٢٠١٧م
- ٥٤,٣٩٠ثالثة أشهرنوفمبر ٢٠١٧م
-١٠١,٢٧٧ شهر واحددبسمبر ٢٠١٧م
- ١٠٨,٧٧٩  شهر واحددبسمبر ٢٠١٧م

-٤٦٢,١٢٤شركة صافوال لألغذية
٢,٩٨٨,٩٩٧٣,٦٤٠,٨٢٩إجمالي القروض قصيرة األجل

م.
المقترضة الشركة 

مدة القرضتاريNخ منح القرضاسم البنك/ الجهة المقرضة(بآالف الرياالت)
الرصيد كما في 

٣١/١٢/٢٠١٧م
الرصيد كما في

٢٠١٦م

٣٧,٧١٦سنة واحدةأكتوبر ٢٠١٧مبنك الكويت الوطني
البنك المصري السعودي الفرنسي (بنك 

البركة)
١٨,٢٣٣سنة واحدةنوفمبر ٢٠١٧م 

٢٩,٣٩٣سنة واحدةأكتوبر ٢٠١٧مالبنك األهلي المصري 
٢٥,٣٠٨سنة واحدةنوفمبر ٢٠١٧مبنك المشرق

١١١سنة واحدةيونيو ٢٠١٧مبنك مصر 
١٢,٦٤١سنة واحدةأكتوبر ٢٠١٧مالبنك األهلي المتحد

١٢٣٩,٣٤٣-٦ شهرأكتوبر ٢٠١٧مبنك تجارات شركة بيشهر الصناعية٥
٣٨,٩١٥ أشهرنوفمبر ٢٠١٧م بنك اقتصاد نويNن

شركة نوتريكا ٦
Notrika Golden Wheat Co.

٩٧سنة واحدةيناير ٢٠١٧مبنك تجارات

٦٧,٤١٤سنة واحدةديسمبر ٢٠١٧مالبنك األوربي إلعادة البناء والتنميةشركة صافوال قيدا٧
مؤسسة هونج كونج شنقهاي المصرفية 

(HSBC)
١,٠٤٤سنة واحدةديسمبر ٢٠١٧م

Garanti Investment Credit١٥,٣١١سنة واحدةيوليو ٢٠١٧م
٨٦٢,٥٥٧٦٠٨,٥١٤شركة عافية العالمية

شركة عافية العالمية - ٨
الجزائر

٦٤٣٣ أشهرنوفمبر ٢٠١٧مالبنك الفرنسي الجزائر

٦١٨,٤١٩ أشهرديسمبر ٢٠١٧م
٦١٥,١٠٩ أشهرديسمبر ٢٠١٧م

٦١١,٧٠٣ أشهرسبتمبر ٢٠١٧مالبنك العربي
٦٩,٦٣٧ أشهرأكتوبر ٢٠١٧م

مؤسسة هونج كونج شنقهاي المصرفية 
(HSBC)

٦١٥,٧٥٠ أشهرأغسطس ٢٠١٧م

٦١٥,٤٩٠ أشهرأكتوبر ٢٠١٧م
٦١٧,٨٧٦ أشهرديسمبر ٢٠١٧م

٣٩,٢٠٩ أشهرأكتوبر ٢٠١٧مسوسيتي جنرال الجزائر
١,٠٩٣سنة واحدةيناير ٢٠١٧مبنك وفاء التجاريشركة صافوال المغرب٩

٣٨,٧١٩شهريNننوفمبر ٢٠١٧م
شركة صافوال لزيNوت الطعام ١٠

- السودان
 ١٠٢ ٦ أشهرأغسطس ٢٠١٧مالبنك العربي السوداني

 ٦٥٠ أشهريوليو ٢٠١٧م
 ٨١٠٩ أشهريونيو ٢٠١٧م

 ٨٤٣٩ أشهرأغسطس ٢٠١٧م
٩٢,٨٤٣ أشهرأبريNل ٢٠١٧م بنك قطر الوطني 

 ٨٩١ أشهرمايو ٢٠١٧مالبنك األهلي المصري
 ٨٢٣ أشهريونيو ٢٠١٧م

 ٨١,٨٩٥ أشهرديسمبر ٢٠١٧م
 ٨٥,١٢١ أشهرديسمبر ٢٠١٧م
٣,٠٠١ ٨ أشهرديسمبر ٢٠١٧م

 ٢,٨٩٢ ٨ أشهريوليو ٢٠١٧م بنك الخرطوم
١,٧٨٧ ٨ أشهرمايو ٢٠١٧م 

األنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية - ت�تمة

٢) ملخص األداء الموحد للمجموعة - ت�تمة
٢- ٤) بيان بالقروض طويلة وقصيرة األجل وموقف السداد - ت�تمة

٢) ملخص األداء الموحد للمجموعة - ت�تمة
٢- ٤) بيان بالقروض طويلة وقصيرة األجل وموقف السداد - ت�تمة



٥٤٥٥

القوائم الماليةمجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧ممجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧م تقري�ر مجلس اإلدارة التقري�ر االستراتيجي

إن مجموعة صافوال - مثلها مثل أي كيان اقتصادي- تCتعرَّض لبعض المخاطر من خالل طبيعة نشاطها التجاري كشركة تعمل في مجال السلع 
واألغذية األساسية والتجزئة واالستCثمارات األخرى، ويمكن تلخيص تلك المخاطر في احتمال تعرُّض أعمال صافوال لمخاطر جيوسياسية ناتجة 

عن عمليات صافوال خارج المملكة وكذلك ألخطار المضاربة والتذبذب في أسعار السلع والمواد الخام في مجال األغذية محليًا وعالميًا، 
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 تCتعلق 

بالدخول في استCثمارات 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 واستCثماراتها 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 دائمًا في تنمية وتطوي�ر نظام فعال إلدارة المخاطر بصافوال، كما تعمل 
صافوال حاليًا على ت�أسيس إدارة للمخاطر.

٣-٢) تفاصيل المخاطر التي ت�تعرض لها أعمال صافوال
أ) إدارة المخاطر المالية 

إن أنشطة صافوال تعرضها لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العملة، القيمة العادلة والتدفق 
النقدي لمخاطر سعر الفائدة ومخاطر األسعار)، مخاطر االئ�تمان ومخاطر السيولة. وي�ركز برنامج إدارة المخاطر الكلية للمجموعة على 

تقلبات األسواق المالية ويسعى للتقليل من الت�أثيرات السلبية المحتملة على األداء المالي للمجموعة. تستخدم صافوال األدوات المالية 
المشتقة للتحوط من التعرض لمخاطر معينة.

ب) إطار إدارة المخاطر المالية
يتم العمل بسياسة إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العليا بموجب سياسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة. تقوم اإلدارة العليا بتحديد، و 

تقيCيم، والتحوط للمخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع وحدات التشغيل للمجموعة. أهم أنواع المخاطر هي مخاطر السوق و مخاطر 
االئ�تمان، ومخاطر السيولة.

يتولى مجلس اإلدارة المسؤولية الشاملة عن إنشاء واإلشراف على إطار إدارة المخاطر للمجموعة. فري�ق اإلدارة التنفيذية هو المسؤول 
عن تطوي�ر ومراقبة سياسات إدارة المخاطر للمجموعة. يقوم فري�ق العمل بإجراء إجتماعات بشكل منتظم، وإن أي تغيرات أو أمور تCتعلق 

باالمتCثال للسياسات يتم إبالغ المجلس بها. 
يتم مراجعة أنظمة إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل فري�ق اإلدارة التنفيذية لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة صافوال. 
تهدف صافوال من خالل التدريب ومعايCير اإلدارة واإلجراءات لتطوي�ر بيئة رقابية مسئولة وبناءة بحيث يكون جميع الموظفين على دراية 

بأدوارهم والتزاماتهم.

يشرف مجلس اإلدارة على امتCثال اإلدارة لسياسات إدارة المخاطر للمجموعة وإجراءاتها، وتقوم بمراجعة مدى مالئمة إطار إدارة المخاطر 
فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها صافوال.

ج) مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق. 

تCت�كون مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر وهي: مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر العمالت، ومخاطر األسعار األخرى.

البيانم

٢٠١٧م

بيان األسبابوصف موجز لها المسدد

المستحق حتى 
نهاية الفترة المالية 

السنوية ولم يسدد

استيفاء لمتطلبات القوانين –٢٥٣,٢١٦١٥٦,٩٩٧الرسوم الجمركية١.
واألنظمة المعمول بها  –٤٣٠٣,٠٠٠الزكاة٢.

ضريNبة االستقطاع٩٢,٣٨٤٨٩,٦٥٦ضريNبة الدخل وضريNبة االستقطاع٣.
المؤسسة العامة للتNأمينات االجتماعية ٤. 

(داخل المملكة) والتNأمين االجتماعي 
(خارج المملكة) 

االجتماعية ١٢٣,٧٤٤٥,٩٠٨ التNأمينات 
للموظفين

تجديد إقامات، وتNأشيرات –٢٠٫٨٧٣تNكاليف تNأشيرات وجوازات٥.
خروج وعودة

تصاريNح العمل٣٣,٤٢٣١٩٥رسوم مكتب العمل٦.
رسوم رخص، جزاءات، ٥٨,٣٥٧٤,٠٤٦رسوم ومتحصالت حكومية أخرى ٧.

غرامات ورسوم األخرى

األنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية - ت�تمة

٢) ملخص األداء الموحد للمجموعة - ت�تمة
٢-٥) بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لجهات حكومية. (بآالف الرياالت)

٣) المخاطر المحتملة ألعمال صافوال 
٣-١) التصور العام للمخاطر
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ج-١) مخاطر أسعار الفائدة 
هي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بت�أثير تذبذب أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي والتدفقات النقدية للمجموعة.

تنشأ مخاطر أسعار الفائدة للمجموعة بشكل رئيس من القروض والودائع قصيرة االجل والتي ت�كون بأسعار فائدة معومة والتي تخضع الى 
إعادة التسعير على أساس اعتيادي ويتم مراقبة تلك التغيرات في أسعار الفائدة من قبل اإلدارة.

خالل عام ٢٠١٤م، دخلت صافوال في مقايضات معدالت الفائدة إلدارة تعرضها بشكل جزئي لمخاطر اسعار الفائدة على قيمة الصكوك 
المصدرة بقيمة ١٫٥ مليار ريال ، لتصل الى ٧٥٠ مليون ريال. وقد تم تحديدها كتحوط للتدفقات النقدية.

ج-٢) مخاطر العملة 
هي المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية للمعامالتها األساسية بالريال 

السعودي والدوالر األمريكي والريال اإليراني والجنيه المصري والجنيه السوداني والليرة التركية.
تعمل صافوال دوليًا وهي معرضة لمخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية. إن إستCثمارات صافوال في الشركات التابعة والزميلة األجنبية 

والتي ت�كون صافي موجوداتها معرضة لمخاطر تحوي�ل العملة .حاليًا تCتعلق تلك المخاطر بتذبذات أسعار تحوي�ل العملة بين العمالت األجنبية 
مقابل الريال اإليراني والجنية المصري والجنيه السوداني والليرة التركية. يتم قيد أثر هذه التقلبات في بند منفصل في حقوق الملكية 

في القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة المرفقة. تقوم إدارة صافوال بمراقبة تلك التذبذبات وتدير أثرها على القوائم المالية 
األولية الموحدة وفقًا لذلك.

بشكل عام، فإن القروض المقومة بعمالت تCتطابق 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. إن إستCثمارات صافوال في الشركات التابعة األجنبية غير متحوط لها.

ج-٣) مخاطر األسعار 
تCتمثل في مخاطر تذبذب قيمة اداة مالية نتيجة لتغير أسعار السوق، سواء كانت تلك التغيرات نتيجة لعوامل مرتبطة باألداة أو الجهة 

المصدرة لألداة أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المتداولة في السوق.

 تCتعرض صافوال لمخاطر أسعار أدوات حقوق الملكية ألن صافوال تمتلك استCثمار في بعض أسهم حقوق الملكية المدرجة والمصنفة ضمن 
قائمة المركز المالي كاستCثمارات متاحة للبيع. تقوم إدارة صافوال بمراقبة نسبه األوراق المالية على أساس تناسبي لنسبتها في حقوق 

الملكية في محفظتها االستCثمارية بناء على مؤشرات السوق. يتم إدارة تلك االستCثمارات على أساس فردي ويتم اعتماد جميع قرارات 
الشراء والبيع من قبل لجنة االستCثمار. باإلضافة الى ذلك تقوم الشركة المتحدة للسكر باستخدام أدوات مالية مشتقة (عقود السلع 

المستقبلية) للتحوط من مخاطر أسعار المواد الخام في قطاع السكر.

مخاطر االئ�تمان  د) 
مخاطر االئ�تمان هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزامته ألداة مالية مما يتسبب بخسائر مالية للطرف اآلخر. 
ال يوجد لدى صافوال تركيز كبير لمخاطر االئ�تمان. ولتخفيض التعرض لمخاطر االئ�تمان وضعت صافوال عملية اعتماد بحيث يتم تطبيق الحدود 

االئ�تمانية على العمالء. كما تقوم اإلدارة أيضا بشكل متواصل بمراقبة مخاطر التعرض لإلئ�تمان تجاه العمالء وت�كوي�ن مخصص مقابل األرصدة 
المشكوك في تحصيلها والتي هي على أساس ملف العميل وتواري�خ السداد السابقة للسداد. تCتم مراقبة ذمم العمالء المدينة القائمة 

بشكل منتظم. ولتلبية مخاطر االئ�تمان من المدينين، دخلت صافوال أيضا في ترتيبات ت�أمين في مناطق جغرافية معينة.
يتم قيد الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى بالصافي بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

هـ) مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض صافوال لصعوبات في الحصول على التموي�ل الالزم للوفاء بإلتزامات مرتبطة بأدوات 

مالية. قد تنتج مخاطر السيولة من عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة. ويتم إدارة مخاطر السيولة 
وذلك بمراقبتها بشكل دوري للت�أكد من توفر أموال كافية من خالل تسهيالت بنكية متاحة للوفاء باي التزامات مستقبلية.

إن منهج صافوال في إدارة السيولة هو الت�أكد بالقدر الممكن من أن لديها دائمًا سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها في ظل 
الظروف العادية والغير عادية دون ت�كبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة صافوال. ولهذا الغرض، حافظت صافوال على حدود 

االئ�تمان مع بنوك تجارية مختلفة من أجل تلبية متطلبات السيولة لديها. كما في٣١ ديسمبر ٢٠١٧م، لدى صافوال تسھیالت تموی�ل بنکیة غیر 
مستخدمة بمبلغ ٤٫٧ مليار ريال (٣١ دیسمبر ٢٠١٦م: ٣٫٧ مليار ریال) إلدارة متطلبات السیولة قصیرة األجل ومتطلبات السیولة طویلة األجل.

و) القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات
القيمة العادلة هو السعر الذي سيتم استالمة مقابل بيع اصل ما أوالمدفوع مقابل تحوي�ل إلتزام في معاملة منظمة بين المشاركين في 

السوق في تاري�خ القياس األساسي أو في غيابه السوق األكثر فائدة التي يمكن للمجموعة الوصول إليها في ذاك التاري�خ إن القيمة 
العادلة لإللتزام تعكس مخاطر عدم القدرة على األداء. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة ذات البند ضمن اإليضاحات المصاحبة للقوائم 

المالية للشركة للعام ٢٠١٧م.

ز) مخاطر إدارة رأس المال
تهدف صافوال عند إدارة رأس المال إلى ضمان قدرة صافوال على االستمرار بمبدأ مفهوم االستمرارية لكي تCت�كمن من االستمرار في 

توفير عوائد للمساهمين ومنافع لحاملي األسهم اآلخري�ن، وللحفاظ على رأس مال أساسي قوي لدعم التنمية المستدامة ألعمالها.

تديرصافوال 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 صافوال بتعديل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة 

للمساهمين أو قد تقوم بإصدار أسهم جديدة. ما تقوم صافوال أيضًا بمراقبة رأس المال بإستخدام معدل المديونية، وهو صافي الديون، 
القروض المحملة بالفوائد والسلف بما في ذلك ت�كاليف التموي�ل، الذمم الدائنة التجارية واألرصدة الدائنة األخرى بعد خصم النقد واألرصدة 

لدى البنوك.

األنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية - ت�تمة

٣) المخاطر المحتملة ألعمال صافوال 
٣-٢) تفاصيل المخاطر التي ت�تعرض لها أعمال صافوال - ت�تمة

٣) المخاطر المحتملة ألعمال صافوال 
٣-٢) تفاصيل المخاطر التي ت�تعرض لها أعمال صافوال - ت�تمة
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تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة

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

 شركات تابعة (موحدة الحسابات)  استCثمارات (غير موحدة الحسابات)  استCثمارات أخرى (غير موحدة الحسابات)

ب-١) ملخص دور ومهام ومسئوليات 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 مستCثمريها في تقيCيم أصول ومطلوبات الشركة، هذا باإلضافة إلى المهام األخرى التي ورد تفصيلها في النظام األساس 

.(www.savola.com) للشركة ودليل الحوكمة للمجموعة المتوفري�ن على موقع الشركة اإللكتروني

ب-٢) ت�كوي�ن مجلس اإلدارة وتصنيف عضويته: 
حدد النظام األساس لمجموعة صافوال عدد أعضاء مجلس اإلدارة بـ ١١ عضوًا 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 
٢٠١٦/٧/١م ولمدة ثالث سنوات تنتهي في ٢٠١٩/٦/٣٠م، وجميعهم أعضاء غير تنفيذيCين ومستقلين.

ب-٣) تفاصيل ذات عالقة باألشخاص ذوي العالقة بالهيكل اإلداري (عضوياتهم ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم)
أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:  أ) 

يشتمل البيان التالي على أسماء الشركات أيًا كان شكلها القانوني سواًء داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجلس إداراتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة - ت�تمة
ب) تZكويZن مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه

إسم العضوم
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في 

مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها
 داخل المملكة/

خارج المملكة

الكيان القانوني 
(مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير مدرجة/ 
ذات مسؤولية 

محدودة/)

أسماء الشركات التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس 
إداراتها السابقة أو من مديريها

داخل 
المملكة/

خارج المملكة

الكيان القانوني 
(مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
محدودة/..)

أ. سليمان عبد ١.
القادر 

المهيدب

مساهمة داخل المملكةمجموعة صافوال 
مدرجة

شركة الشرق األوسط 
لصناعة وإنتاج الورق

داخل 
المملكة

مساهمة 
مدرجة

مساهمة داخل المملكةالبنك السعودي البريطاني 
مدرجة

داخل شركة ثبات لالنشاءات
المملكة

ذات 
مسؤولية 

محدودة 
مساهمة داخل المملكةشركة المراعي

مدرجة
شركة األولى للتطوي�ر 

العقاري 
داخل 

المملكة 
مساهمة غير 

مدرجة
مساهمة داخل المملكةشركة التصنيع الوطنية

مدرجة
شركة أعمال الطاقة و المياه الدولية 

( أكوا الدولية)
مساهمة غير داخل المملكة

مدرجة
مساهمة غير داخل المملكةشركة عبد القادر المهيدب وأوالده

مدرجة
مساهمة غير داخل المملكةشركة رافال للتطوي�ر العقاري

مدرجة
الشركة العربCية لتنمية المياه 

والطاقة
مساهمة غير داخل المملكة

مدرجة
ذات مسؤولية داخل المملكةشركة المهيدب القابضة

محدودة 
ذات مسؤولية داخل المملكةشركة األخشاب العالمية 

محدودة 
ذات مسؤولية داخل المملكةشركة المهيدب للنقل البري

محدودة 
ذات مسؤولية داخل المملكةشركة ميار األغذية

محدودة 
شركة سليمان عبد القادر المهيدب 

وشركاه
ذات مسؤولية داخل المملكة

محدودة

الجمعية العامة 
للمساهمين

الرئيس 
التنفيذي

الرئيس 
التنفيذي

الرئيس 
التنفيذي

الرئيس 
التنفيذي

الرئيس 
التنفيذي

الرؤساء 
التنفيذيCين

إدارة 
الموارد 
البشرية

إدارة 
المراجعة 
الداخلية

ادارة 
اإلستCثمار

االدارة
المالية

إدارة المخاطر
(تحت الت�أسيس)

إدارة الحوكمة 
واإللتزام والشئون 

القانونية 

مجلس إدارة قطاع 
األغذية

مجلس إدارة شركة 
المراعي

مجلس إدارة قطاع 
التجزئة

 مجلس ادارة
 شركة كنان

مجالس إدارة شركات 
أخرى 

إدارة الشؤون 
 العامة

 واالستدامة 

أمين مجلس اإلدارة 

لجنة اإلستCثمار

لجنة المسؤولية 
اإلجتماعية

الرئيس التنفيذي

 مجلس إدارة
 شركة هرفي

لجنة المكافآت
 والترشيحات

مجلس اإلدارة 

 التسوي�ق
المخبوزات المكرونة والتوزيع

والمعجنات  المأكوالتالسكر
زي�وت الطعام البحرية

لجنة المراجعة 
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تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة - ت�تمة
ب) تZكويZن مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه - ت�تمة

إسم العضوم
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في 

مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها
 داخل المملكة/

خارج المملكة

الكيان القانوني 
(مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير مدرجة/ 
ذات مسؤولية 

محدودة/)

أسماء الشركات التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس 
إداراتها السابقة أو من مديريها

داخل 
المملكة/

خارج المملكة

الكيان القانوني 
(مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
محدودة/..)

شركة عماد عبد القادر المهيدب و 
شركاه

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة 

شركة عواطف عبد القادر المهيدب 
وشركائها

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة 

شركة مريم عبد القادر المهيدب 
وشركائها

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة 

شركة تماضر عبد القادر المهيدب 
وشركائها

ذات مسؤولية داخل المملكة 
محدودة 

شركة هيفاء عبد القادر المهيدب 
وشركائها

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة 

شركة لولوه سليمان المديهيم و 
شركائها

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة 

شركة عصام عبد القادر المهيدب 
وشركاه

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة 

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة اموال االجيال التجارية
محدودة 

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة المهيدب للتنمية
محدودة 

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة تنمية األحالم للمقاوالت
محدودة 

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة تاج األوفياء
محدودة 

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة ذات الصواري
محدودة 

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة أموال الخليج لالستCثمار التجاري
محدودة 

شركة ميار للنقل والتخزي�ن
ذات مسؤولية داخل المملكة

محدودة 
أ. بدر بن عبد ٢.

اهللا العيسى 
مساهمة داخل المملكةمجموعة صافوال 

مدرجة
شركة صافوال ألنظمة 

التغليف
داخل 

المملكة
مساهمة غير 

مدرجة
مساهمة داخل المملكةشركة دور للضيافة

مدرجة
شركة كنان الدولية 

العقاري للتطوي�ر 
داخل 

المملكة
مساهمة غير 

مدرجة
مساهمة داخل المملكةالبنك السعودي الفرنسي

مدرجة
شركة العقيق للتنمية 

العقاري 
داخل 

المملكة
مساهمة غير 

مدرجة
مساهمة داخل المملكةشركة المراعي

مدرجة
داخل شركة سكون العالمية 

المملكة
مساهمة غير 

مدرجة
مساهمة غير داخل المملكةشركة صافوال لألغذية

مدرجة
شركة مدينة المعرفة 

االقتصادية
داخل 

المملكة
مساهمة 

مدرجة
مساهمة غير داخل المملكةشركة بنده للتجزئة

مدرجة
مساهمة غير داخل المملكةشركة عافية العالمية

مدرجة
مساهمة غير داخل المملكةالشركة المتحدة للسكر

مدرجة

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة - ت�تمة

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة - ت�تمة
ب) تZكويZن مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه - ت�تمة

إسم العضوم
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في 

مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها
 داخل المملكة/

خارج المملكة

الكيان القانوني 
(مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير مدرجة/ 
ذات مسؤولية 

محدودة/)

أسماء الشركات التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس 
إداراتها السابقة أو من مديريها

داخل 
المملكة/

خارج المملكة

الكيان القانوني 
(مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
محدودة/..)

مساهمة غير داخل المملكةشركة أصيلة لالستCثمار
مدرجة

مساهمة غير خارج المملكةشركة عافية العالمية مصر
مدرجة

مساهمة غير خارج المملكةالشركة المصرية المتحدة للسكر
مدرجة

مساهمة غير خارج المملكةشركة االسكندرية للسكر
مدرجة

مساهمة غير خارج المملكةشركة الملكة للصناعات الغذائية
مدرجة

مساهمة غير خارج المملكةشركة الفراشة للصناعات الغذائية
مدرجة

خارج المملكةصافوال قيدا
غير مدرجة 

مساهمة
م. عبد اهللا ٣.

محمد نور 
رحيمي 

مساهمة داخل المملكةمجموعة صافوال 
مدرجة

شركة مدينة المعرفة 
االقتصادية

داخل 
المملكة

مساهمة 
مدرجة

مساهمة داخل المملكةشركة أسمنت العربCية
مدرجة

داخل شركة المراعي
المملكة

مساهمة 
مدرجة

مساهمة غير داخل المملكةشركة صافوال لألغذية
مدرجة

الشركة أسمنت 
الشرقية المنطقة 

داخل 
المملكة

مساهمة 
مدرجة

الشركة الوطنية للت�أمين 
التعاوني

داخل 
المملكة

مساهمة 
مدرجة

داخل شركة بنده للتجزئة
المملكة

مساهمة غير 
مدرجة

الخطوط الجوية العربCية 
السعودية

داخل 
المملكة

مساهمة غير 
مدرجة

الشركة السعودية 
القابضة  التركية 

لالستCثمار

داخل 
المملكة

مساهمة غير 
مدرجة

داخل البنك األهلي التجاري
المملكة

مساهمة غير 
مدرجة

المؤسسة السعودية 
لتنمية األعمال الحرة

داخل 
المملكة

غير ربحية

بنك التنمية االجتماعية 
(بنك التسليف واالدخار 

- سابقًا)

داخل 
المملكة

مؤسسة 
حكومية

داخل شركة اللجين
المملكة

مساهمة 
مدرجة

شركة الكابالت 
السعودية

داخل 
المملكة

مساهمة 
مدرجة

الشركة السعودية التركية 
لالستCثمار

خارج 
المملكة

مساهمة غير 
مدرجة

أ. عبد العزي�ز ٤.
بن خالد 

الغفيلي 

مساهمة داخل المملكةمجموعة صافوال 
مدرجة

شركة تبوك للتنمية 
الزراعية

داخل 
المملكة

مساهمة 
مدرجة
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تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة - ت�تمة
ب) تZكويZن مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه - ت�تمة

إسم العضوم
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في 

مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها
 داخل المملكة/

خارج المملكة

الكيان القانوني 
(مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير مدرجة/ 
ذات مسؤولية 

محدودة/)

أسماء الشركات التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس 
إداراتها السابقة أو من مديريها

داخل 
المملكة/

خارج المملكة

الكيان القانوني 
(مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
محدودة/..)

مساهمة داخل المملكةمصرف الراجحي
مدرجة

الشركة الوطنية للرعاية 
الطبية 

داخل 
المملكة

مساهمة 
مدرجة

مساهمة داخل المملكةشركة هرفي للخدمات الغذائية
مدرجة

شركة التصنيع وخدمات 
الطاقة

داخل 
المملكة

مساهمة غير 
مدرجة 

مساهمة غير داخل المملكةشركة بنده للتجزئة
مدرجة

شركة الرياض للفنادق 
والترفيه 

داخل 
المملكة

مساهمة غير 
مدرجة

مساهمة غير داخل المملكةالراجحي كابيتال
مدرجة

شركة تطوي�ر الصناعات 
السعودية

داخل 
المملكة

مساهمة غير 
مدرجة

أ. عصام عبد ٥.
القادر عبد 

المحسن 
المهيدب

مساهمة داخل المملكةمجموعة صافوال 
مدرجة

داخل شركة تبريد السعودية
المملكة

مساهمة غير 
مدرجة 

مساهمة داخل المملكةشركة هرفي للخدمات الغذائية
مدرجة

شركة إعمار الشرق 
االوسط

داخل 
المملكة

ذات 
مسؤولية 

محدودة
مساهمة داخل المملكةشركة بوان

مدرجة
شركة زهور الريف 

التجارية
داخل 

المملكة
مساهمة غير 

مدرجة
مساهمة غير داخل المملكةشركة بنده للتجزئة

مدرجة
داخل شركة أري�ز العربCية

المملكة
ذات 

مسؤولية 
محدودة

مساهمة غير داخل المملكةشركة عبد القادر المهيدب وأوالده
مدرجة

شركة اليمامة للصناعات 
الحديدية

داخل 
المملكة

مساهمة غير 
مدرجة

مساهمة غير داخل المملكةشركة مصدر لمواد البناء
مدرجة

شركة ثبات لإلنشاءات 
المحدودة

داخل 
المملكة

ذات 
مسؤولية 

محدودة
مساهمة غير داخل المملكةشركة رافال للتطوي�ر العقاري

مدرجة
شركة الشرق األوسط 
لصناعة الورق ( مبكو) 

داخل 
المملكة

مساهمة 
مدرجة

مساهمة غير داخل المملكةالشركة الوطنية لإلسكان
مدرجة

مساهمة غير داخل المملكةشركة األولى للتطوي�ر العقاري
مدرجة

شركة إمداد الموارد البشرية 
لالستقدام

مساهمة غير داخل المملكة
مدرجة

الشركة العربCية لتنمية المياه 
والطاقة

مساهمة غير داخل المملكة
مدرجة

مساهمة خارج المملكةمصرف السالم البحري�ن
عامة / مدرجة 

ذات مسؤولية داخل المملكة شركة مجمع نساج السكني للعقارات
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة األخشاب العالمية 
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة المهيدب للنقل البري
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة ذات الصواري 
محدودة

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة - ت�تمة

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة - ت�تمة
ب) تZكويZن مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه - ت�تمة

إسم العضوم
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في 

مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها
 داخل المملكة/

خارج المملكة

الكيان القانوني 
(مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير مدرجة/ 
ذات مسؤولية 

محدودة/)

أسماء الشركات التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس 
إداراتها السابقة أو من مديريها

داخل 
المملكة/

خارج المملكة

الكيان القانوني 
(مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
محدودة/..)

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة الرومانسية المحدودة
محدودة

شركة مدينة ثروة للتطوي�ر 
العقاري واالستCثمار 

مساهمة غير داخل المملكة
مدرجة

شركة سليمان عبد القادر المهيدب و 
شركاه

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة عماد عبد القادر المهيدب و 
شركاه

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة عواطف عبد القادر المهيدب و 
شركائها

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة مريم عبد القادر المهيدب و 
شركائها

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة تماضر عبد القادر المهيدب
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة اللطيفية للتجارة والمقاوالت
محدودة

مساهمة غير داخل المملكةشركة بلوم انفست السعودية
مدرجة

مساهمة غير داخل المملكةشركة البلد األمين
مدرجة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة أموال الخليج لالستCثمار التجاري
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة تنمية األحالم للمقاوالت
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة المهيدب للتنمية
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة ميار األغذية
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة أثيل القابضة
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة ميار للنقل والتخزي�ن
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة تاج األوفياء
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة الهمة اللوجستية
محدودة

شركة وثرة للتطوي�ر واالستCثمار 
العقاري

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة ثروة السعودية للتطوي�ر 
العقاري واالستCثمار 

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة أثيل العربCية للخدمات المحدودة
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة اموال االجيال التجارية
محدودة
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تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة - ت�تمة
ب) تZكويZن مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه - ت�تمة

إسم العضوم
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في 

مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها
 داخل المملكة/

خارج المملكة

الكيان القانوني 
(مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير مدرجة/ 
ذات مسؤولية 

محدودة/)

أسماء الشركات التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس 
إداراتها السابقة أو من مديريها

داخل 
المملكة/

خارج المملكة

الكيان القانوني 
(مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
محدودة/..)

 شركة هيفاء عبد القادر المهيدب
وشركائها

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

 شركة لولوة سليمان المديهيم
وشركائها

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة عصام عبد القادر المهيدب و 
شركاه

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة نستله للمياه
محدودة

شركة خدمات مهيل للتشغيل 
والصيانة

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة شأس لخدمات المياه
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة المهيدب القابضة
محدودة

م. معتز ٦.
قصي حسن 

العزاوي

مساهمة داخل المملكةمجموعة صافوال 
مدرجة

شركة ميري�ل لينش 
العربCية  المملكة 

السعودية

داخل 
المملكة

مساهمة غير 
مدرجة

مساهمة داخل المملكةشركة هرفي للخدمات الغذائية
مدرجة

مساهمة داخل المملكةشركة أسمنت العربCية 
مدرجة

مساهمة داخل المملكةبنك الرياض
مدرجة

مساهمة غير داخل المملكةشركة صافوال لألغذية
مدرجة

مساهمة غير داخل المملكةالشركة المتحدة للسكر
مدرجة

مساهمة غير خارج المملكةشركة عافية العالمية مصر
مدرجة

مساهمة غير داخل المملكةشركة عافية العالمية 
مدرجة

مساهمة غير خارج المملكةالشركة المتحدة للسكر مصر 
مدرجه 

مساهمة غير خارج المملكةشركة اإلسكندرية للسكر
مدرجه 

مساهمة غير خارج المملكةشركة الملكة للصناعات الغذائية
مدرجه 

مساهمة غير خارج المملكةشركة الفراشة للصناعات الغذائية 
مدرجه 

مساهمة غير خارج المملكةشركة إسمنت القطرانة
مدرجه 

السعودية لإلنشاءات الصناعية 
الهندسية والمشاريع 

ذات مسئولية داخل المملكة
محدودة

ذات مسئولية داخل المملكةالشركة السعودية للتقنية والتجارة
محدودة

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة - ت�تمة

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة - ت�تمة
ب) تZكويZن مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه - ت�تمة

إسم العضوم
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في 

مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها
 داخل المملكة/

خارج المملكة

الكيان القانوني 
(مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير مدرجة/ 
ذات مسؤولية 

محدودة/)

أسماء الشركات التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس 
إداراتها السابقة أو من مديريها

داخل 
المملكة/

خارج المملكة

الكيان القانوني 
(مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
محدودة/..)

للتنمية ذات مسئولية داخل المملكةالوسطاء 
محدودة

أ. فهد عبد ٧.
اهللا القاسم

مساهمة داخل المملكةمجموعة صافوال 
مدرجة

عبداللطيف  مجموعة 
القابضة  العيسى 

داخل 
المملكة 

مساهمة غير 
مدرجة 

مساهمة داخل المملكةبنك البالد 
مدرجة

الشركة الوطنية 
للسيارات  العمومية 

داخل 
المملكة 

ذات 
مسئولية 
محدودة 

مساهمة داخل المملكةشركة دور للضيافة 
مدرجة

مساهمة داخل المملكةشركة دلة الصحية 
مدرجة

مساهمة داخل المملكة شركة جري�ر للتسوي�ق 
مدرجة

شركة فهد بن عبداهللا القاسم 
وأبناؤه للتجارة واالستCثمار 

مساهمة غير داخل المملكة
مدرجة

مساهمة غير داخل المملكةالشركة السعودية للضيافة التراثية 
مدرجة

شركة الدكتور محمد راشد الفقيه 
وشركاؤه 

مساهمة غير داخل المملكة
مدرجة

مساهمة غير داخل المملكةشركة ركين نجد الدولية 
مدرجة

مساهمة غير داخل المملكةشركة ناقل 
مدرجة

ذات مسئولية داخل المملكةشركة أموال لالستشارات المالية 
محدودة

شركة أري�ز لالستCثمار التجاري 
المحدودة 

ذات مسئولية داخل المملكة
محدودة

ذات مسئولية داخل المملكةشركة راج العقارية 
محدودة

ذات مسئولية داخل المملكةشركة الراجحي ألفا لالستCثمار القابضة 
محدودة

ذات مسئولية داخل المملكةشركة ركين نجد العالمية 
محدودة

ذات مسئولية داخل المملكة شركة بوابة اللؤلؤ 
محدودة

خارج المملكة شركة فينكورب 
مساهمة غير 

مدرجة
أ. محمد عبد ٨.

القادر الفضل
مساهمة داخل المملكةمجموعة صافوال 

مدرجة
داخل شركة دار التمليك 

المملكة
مساهمة غير 

مدرجة
مساهمة غير داخل المملكةشركة جدة القابضة

مدرجة

داخل المملكةشركة كنان الدولية للتطوي�ر العقاري
مساهمة غير 

مدرجة
أ. عبد العزي�ز ٩.

إبراهيم 
العيسى

مساهمة داخل المملكةمجموعة صافوال 
مدرجة
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تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة - ت�تمة
ب) تZكويZن مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه - ت�تمة

إسم العضوم
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في 

مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها
 داخل المملكة/

خارج المملكة

الكيان القانوني 
(مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير مدرجة/ 
ذات مسؤولية 

محدودة/)

أسماء الشركات التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس 
إداراتها السابقة أو من مديريها

داخل 
المملكة/

خارج المملكة

الكيان القانوني 
(مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
محدودة/..)

الشركة السعودية للنقل واالستCثمار 
(مبرد)

مساهمة داخل المملكة
مدرجة

مساهمة داخل المملكةشركة الدرع العربي للت�أمين
مدرجة

داخل المملكةشركة يو بي إيس العربCية السعودية
مساهمة غير 

مدرجة
أ. عمر هدير ١٠.

نصرت 
الفارسي

مساهمة داخل المملكةمجموعة صافوال 
مدرجة

ال يوجد

خارج المملكةبنك الخليج الدولي
مساهمة غير 

مدرجة
د. سامي ١١.

محسن باروم
مساهمة داخل المملكةمجموعة صافوال 

مدرجة
شركة مدينة المعرفة 

االقتصادية 
داخل 

المملكة
مساهمة 

مدرجة
مساهمة داخل المملكةشركة أسمنت العربCية

مدرجة
داخل شركة المراعي 

المملكة
مساهمة 

مدرجة
مساهمة غير داخل المملكةشركة كلية جدة العالمية

مدرجة
داخل شركة عافية العالمية

المملكة
مساهمة غير 

مدرجة
مساهمة غير داخل المملكةالشركة العربCية لالستCثمار (سنابل)

مدرجة
داخل الشركة المتحدة للسكر 

المملكة
مساهمة غير 

مدرجة
مساهمة غير داخل المملكةشركة كنان الدولية للتطوي�ر العقاري

مدرجة
داخل شركة بنده للتجزئة

المملكة
مساهمة غير 

مدرجة
شركة صافوال ألنظمة 

التغليف
داخل 

المملكة
مساهمة غير 

مدرجة
الشركة الرباعية الدولية 

العقاري للتطوي�ر 
داخل 

المملكة
مساهمة غير 

مدرجة
السوق المالية 

السعودية تداول
داخل 

المملكة
مساهمة غير 

مدرجة
شركة صافوال سايم 

مصر
خارج 

المملكة
بنك فينشر كابيتال 

البحري�ن
خارج 

المملكة

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة - ت�تمة

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة - ت�تمة
ب) تZكويZن مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه - ت�تمة

ملخص السيرة الذاتية ألعضاء لجان الشركة: ب) 

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاإلسم

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:
أ. محمد عبد القادر الفضل١.

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

أ. عصام عبد القادر المهيدب٢.
أ. بدر عبد اهللا العيسى٣.
م. عبد اهللا محمد نور رحيمي٤.
العضو المنتدب/ مالك أ. جوهان براند٥.

لشركة جوهان براند 
 (Johan Brand لإلستشارات

 Leadership Advisory
(DWC-LLC منذ عام ٢٠١٦م 

شريك تنفيذي • 
ومستشار لدى 

شركة إيقون 
 (Egonزيندير

(Zehnder منذ عام 
١٩٩٥ وحتى ٢٠١٦م 

مدير إدارة • 
المشاريع بشركة 
 (PepsiCo) ببسي

منذ عام ١٩٩٣ 
وحتى ١٩٩٥م

اقتصاديات •  ماجستير 
األعمال من جامعة 

(Erasmus) إي�راسموس 
في هولندا عام (١٩٨٦)

ماجستير في القانون • 
التجاري والقانون الخاص 

من جامعة إي�راسموس 
(Erasmus) في هولندا 

عام (١٩٨٥)
شهادة مدير مهني • 

معتمد، من معهد 
الحوكمة/ مدراء

له خبرة في مجال 
القيادة المهني، 

وبرامج تقيCيم 
فاعلية أداء مجالس 

اإلدارة واإلدارة 
العليا

وبصفة عامة فهو 
يقدم اإلستشارات 

التنفيذيCين  للرؤساء 
والمديري�ن ورواد 

األعمال في 
العائلية  الشركات 
لتحقيق األهداف 

المخطط لها 
أعضاء لجنة اإلست�ثمار:

أ. عمر هدير الفارسي١.

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

أ. عبد العزي�ز خالد الغفيلي ٢.
أ. فهد عبد اهللا القاسم٣.
د. سامي محسن باروم٤.
م. معتز قصي عزاوي٥.

أعضاء لجنة المسؤولية اإلجتماعية:
تم ذكر وظائفه الحالية والسابقة ومؤهالته وخبراته ضمن أعضاء مجلس اإلدارةأ. عبد العزي�ز إبراهيم العيسى١.

تم ذكر وظائفه الحالية والسابقة ومؤهالته وخبراته ضمن فري�ق اإلدارة التنفيذيةم. ريان محمد حامد فايز ٢.
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الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاإلسم

مستشار وزي�ر اإلقتصاد • د. ميرفت أحمد طاشكندي ٣.
لتمكين  والتخطيط 

األشخاص ذوي اإلعاقة 
والمرأة

مستشار وزي�ر العمل 
لتوظيف األشخاص 

ذوي اإلعاقة وتحقيق 
المساواة والتنوع بين 

الجنسين.
وعدد من الوظائف 

في الجامعات 
والمجال األكاديمي 

دكتوراه من جامعة التربCية • 
من جامعة جنوب أفريقيا 
في التعليم الخاص.(٢٠٠٠)

- ماجستير في التعليم • 
الخاص والطفولة، من كلية 

بجامعة  المعلمين 
كولومبيا، نيوي�ورك، أمريكا 

(١٩٨٨)
ماجستير في تخصص • 

صعوبات التعلم والطفولة 
المبكرة من جامعة فيرلي 

ديكنسون في والية 
نيوجيرسي األمريكية (١٩٨٦)

بكالوري�وس من كلية اآلداب • 
قسم فلسفة.(١٩٨٤) من 
جامعة فيرلي ديكنسون- 

في والية نيوجيرسي- 
األمريكية

خبرة في مجال 
المسئولية 

االجتماعية وبرامج 
تمكين األشخاص 

ذوي اإلعاقة 

الرئيس التنفيذي لشركة أ. محمود منصور عبد الغفار ٤.
جادة اإلتقان لإلستشارات 

التنفيذي  الرئيس 
للشئون العامة 

وأمين مجلس اإلدارة 
بمجموعة صافوال 

درجة البكالوري�وس من جامعة 
سان فرانسيسكو، الواليات 

المتحدة األمريكية، في عام 
١٩٨٥م، في مجال السالمة 

 Industrial Safety -الصناعية

المسئولية 
للشركات،  االجتماعية 
شئون مجلس اإلدارة 
والحوكمة، وعالقات 

المساهمين 
والمستCثمري�ن، 

العالقات العامة 
واالتصال، والموارد 
البشرية، والعالقات 

الحكومية 
مستشار أعلى أحمد صالح عبد اهللا الرماح ٥.

اإلجتماعية  للمسؤولية 
في شركة أرامكو 

عمل بشركة أرامكو 
وقطاعات هندسية 

كثيرة في مختلف 
أنحاء المملكة 

وخارجها 

جامعة البترول والمعادن 
(١٩٩٠)

لديه مهارات علمية 
ومهنية مميزة في 

مجال المسؤولية 
اإلجتماعية واألعمال 

الخيرية حيث ساهم 
بت�أسيس العديد من 

برامج خدمة المجتمع 
داخل المملكة 

وخارجها

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة - ت�تمة

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة - ت�تمة
ب) تZكويZن مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه - ت�تمة

ج) فري�ق الرقابة الداخلية واإللتزام والموارد البشرية: 
ضمن الهيكل التنظيمي السابق، فيما يلي ملخص للسيرة الذاتية لفري�ق الرقابة الداخلية وااللتزام والموارد البشرية، علمًا بأن بقية 

السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة والفري�ق التنفيذي – وفقًا لألجهزة اإلدارية واإلدارات المشار إليها في الهيكل - تم تفصيلها في صدر 
هذا التقري�ر أو في مواطن أخرى بالتقري�ر بالنسبة ألعضاء اللجان: 

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة - ت�تمة
ب) تZكويZن مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه - ت�تمة

مرهف محمد السمان النور علي سعد علي عاصم بركات 

الوظيفة الحالية 
المدير التنفيذي للحوكمة وااللتزام والشئون القانونية منذ يناير رئيس المراجعة الداخلية منذ عام٢٠١٢م وحتى تاريخه 

٢٠١٥م وحتى تاريخه
المدير التنفيذي للموارد البشرية 

الوظائف السابقة 
-مدير أول في جهاز أبوظبي للمحاسبة

-مدير في شركة كي.بي.أم.جي

 -مدير في شركة أرنست
وي�ونج 

منذ انضمامه لصافوال في عام ١٩٩٩ تقلد عدد من الوظائف أبرزها: 

المدير التنفيذي للحوكمة وااللتزام للمجموعة• 
 والمدير التنفيذي للحوكمة وشئون مجالس اإلدارة لصافوال • 

وشركاتها الفرعية
والمدير األول لشئون الشركات ومجالس اإلدارة • 

 انضم إلى صافوال في مارس ٢٠١٦ في وظيفة المدير األول • 
الستقطاب المواهب والكوادر البشرية 

 وقبل انضمامه لصافوال عمل األستاذ مرهف مع شركات مختلفة • 
محلية و عالمية مثل شركة إعمار المدينة االقتصادية، والبنك 

األهلي التجاري، وكريستل جلوبال

المؤهالت
بكالوري�وس تجارة شعبة المحاسبة من جامعة حلوان عام -١٩٩١ 
ومحاسب قانوني معتمد من الواليات المتحدة األمريكية عام – 

٢٠٠٠ وزميل المحاسبين القانونين العالمين- ٢٠١٢رابطة المحاسبين 
المهنيCين الدوليCين

 (Master of Laws - LLM) حاصل على درجة الماجستير في القانون
من جامعة كامبيريا – بريطانيا، والبكالوري�وس والماجستير في إدارة 
األعمال من جامعة السودان للعلوم والت�كنولوجيا، كما له شهادات 

معتمدة من مؤسسات إقليمية في مجال الحوكمة وأمانة شئون 
مجلس اإلدارة

PHRiSM حاصل على شهادة 
وهي شهادة مهنية دولية معتمدة في مجال الموارد البشرية 

 The HR Certification Institute من

حاصل على درجة الماجستير في ت�كنولوجيا المعلومات التجارية من 
جامعة دي باول في شيكاغو

الخبرات
له خبرة واسعة ألكثر من (٢٥) عامًا في المجال المالي وأعمال 
المراجعة الداخلية والخارجية، ومجال الحوكمة وإدارة المخاطر 

المؤسسية واإللتزام والشؤون المالية 

له خبرة واسعة تجاوزت ١٨ عامًا في مجال حوكمة الشركات 
وااللتزام والشئون القانونية وشئون مجالس اإلدارة وعالقات 
المستCثمري�ن واالتصال، له خبرة عملية في مجال قوانين هيئة 

السوق المالية ونظام الشركات 

له خبرة واسعة في مجال الموارد البشرية تجاوزت ١٠ سنوات تشمل 
على سبيل المثال: 

خلق عالقات وشراكات االعمال في مجال الموارد البشرية • 
االستقطاب والتعيCين • 
التطوي�ر الوظيفي وبناء الهياكل االدارية • 
ادارة األداء و المواهب• 
التدريب والتطوي�ر المستمر• 
برامج توطين الوظائف (برامج السعودة)• 
سياسة وإجراءات الموارد البشرية• 
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تقري�ر الحوكمة واإلفصاحات ذات العالقة
ب-٤) سجل حضور إجتماعات مجلس اإلدارة:

تعزي�زًا لدوره ومسئولياته، فقد عقد مجلس اإلدارة (٧) اجتماعات خالل العام ٢٠١٧م، وي�وضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة 
الجتماعات المجلس خالل العام ٢٠١٧م:

اسم العضوم.

تسلسل االجتماعات خالل العام ٢٠١٧م وتواريخها

عدد مرات الحضور١٧-١٦ ديسمبر ٢ نوفمبر٢٣ سبتمبر١٩ سبتمبر١٤ يونيو٤ مايو ١٨ يناير

(٧) من (٧)√√√√√√√أ. سليمان عبد القادر المهيدب ١.
(٧) من (٧)√√√√√√√أ. بدر بن عبد اهللا العيسى ٢.
(٧) من (٧)√√√√√√√م. عبد اهللا محمد نور رحيمي ٣.
(٧) من (٧)√√√√√√√أ. عبد العزيNز بن خالد الغفيلي ٤.
(٧) من (٧)√√√√√√√أ. محمد عبد القادر الفضل٥.
(٦) من (٧)√×√√√√√أ. عصام عبد القادر المهيدب ٦.
(٦) من (٧)√√√√√×√أ. فهد عبد اهللا القاسم٧.
(٧) من (٧)√√√√√√√أ. عمر هدير نصرت الفارسي٨.
(٥) من (٧)×√×√√√√د. سامي محسن باروم٩.
(٧) من (٧)√√√√√√√أ. عبد العزيNز إبراهيم العيسى١٠.
(٧) من (٧)√√√√√√√م. معتز قصي العزاوي١١.

.١٢
أ. طارق محمد إسماعيل

(٧) من (٧)√√√√√√√(أمين سر مجلس اإلدارة)
تاري�خ آخر اجتماع للجمعية العامة: ٠٢ نوفمبر ٢٠١٧م، كما سبقتها جمعية عقدت بتاري�خ ١٩ أبري�ل ٢٠١٧م، سجل الحضور أعاله يعكس حضور 

األعضاء خالل كامل العام أي قبل وبعد هذه الجمعيات.

مالحظة: 
تمت الموافقة على النتائج المالية للربع الثاني ٢٠١٧م بالتمري�ر بناًء على توصية لجنة المراجعة في إجتماعها بتاري�خ ٢٠١٧/٠٨/٠٦م.   *

**  عقد مجلس اإلدارة ورشة عمل لمدة (يومين) خالل شهر ديسمبر من العام ٢٠١٧م، تم تخصيصها فقط لمراجعة ومناقشة استراتيجية وخطط صافوال وشركاتها الفرعية وسياستها 
العامة وآليات الرقابة والمتابعة على عملية التنفيذ. 

ب-٥) سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة إلجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين:
تم عقد إجتماعين للجمعيات العامة للمساهمين خالل السنة المالية األخيرة، وفيما يلي بيانًا باسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضري�ن لهذه 

الجمعيات: 

اسم العضو

تسلسل اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين خالل 
العام ٢٠١٧م وتواريخها

الجمعية 
العامة غير 

العادية رقم 
(٣٠)

١٩ أبريNل ٢٠١٧م

الجمعية 
العامة 

العادية رقم 
(٣٩)

٠٢ نوفمبر 
٢٠١٧م

عدد مرات 
الحضور

(٢) من (٢)√√أ. سليمان عبد القادر المهيدب ١.
(٢) من (٢)√√أ. بدر بن عبد اهللا العيسى ٢.
(٢) من (٢)√√م. عبد اهللا محمد نور رحيمي ٣.
(٢) من (٢)√√أ. عبد العزيNز بن خالد الغفيلي ٤.
(٢) من (٢)√√أ. محمد عبد القادر الفضل٥.
(١) من (٢)x√أ. عصام عبد القادر المهيدب* ٦.
(٢) من (٢)√√أ. فهد عبد اهللا القاسم٧.
(٢) من (٢)√√أ. عمر هدير نصرت الفارسي٨.
(٢) من (٢)√√د. سامي محسن باروم٩.
(٢) من (٢)√√أ. عبد العزيNز إبراهيم العيسى١٠.
(٢) من (٢)√√م. معتز قصي العزاوي١١.

اعتذر سعادة األستاذ/ عصام المهيدب عن حضور الجمعية العامة العادية رقم (٣٩) نظرًا لظرف مفاجئ تطلب وجوده في مدينة الدمام.  *

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة - ت�تمة
ب) تZكويZن مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه - ت�تمة

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة - ت�تمة

ج-١) لجنة المكافآت والترشيحات 
اجتماعات ودور اللجنة:   •

تCت�كون لجنة المكافآت والترشيحات من (٥) أعضاء جميعهم أعضاء مستقلين وغير تنفيذيCين من أعضاء مجلس اإلدارة ممن لهم خبرة في 
مجال عمل اللجنة، وقد عقدت اللجنة (٥) اجتماعات خالل العام ٢٠١٧م قامت فيها بمتابعة مسؤولياتها في مجال المكافآت والترشيحات، 

وفيما يلي ملخصًا ألبرز مهام ومسؤوليات اللجنة وبيان بعضويتها وسجل حضور اجتماعاتها خالل العام:

ملخص الدور والمهام والمسؤوليات الرئيسة للجنة:  •
تCتولى 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، وتقيCيم 
مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها.

ب) فيما يتعلق بالترشيحات:
اقتراح سياسات ومعايCير 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 التغيCيرات 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:  •

اسم العضوم
تسلسل االجتماعات خالل العام ٢٠١٧م وتواريخها

عدد مرات الحضور ١٧ ديسمبر٣٠ نوفمبر١٩ سبتمبر١٩ أبري$ل ١٨ يناير

أ. محمد بن عبد القادر الفضل (رئيس اللجنة)١.
(عضو مجلس إدارة مستقل)

(٥) من (٥)√√√√√

أ. عصام بن عبد القادر المهيدب٢.
(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

(٥) من (٥)√√√√√

أ. بدر بن عبد اهللا العيسى٣.
(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

(٥) من (٥)√√√√√

م. عبد اهللا بن محمد نور رحيمي٤.
(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

(٥) من (٥)√√√√√

أ. جوهان براند ٥.
(عضو خارجي - مستقل)

(٥) من (٥)√√√√√

أ. طارق بن محمد إسماعيل –
(أمين سر اللجنة)

(٥) من (٥)√√√√√

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة - ت�تمة
ج) لجان مجلس اإلدارة
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ج-٢) لجنة االست&ثمار 
اجتماعات ودور اللجنة:   •

تCت�كون لجنة االستCثمار من (٥) أعضاء من مجلس اإلدارة معظمهم من غير التنفيذيCين ومستقلين، وقد عقدت اللجنة خالل العام ٢٠١٧م عدد 
(٦) اجتماعات وذلك تعزي�زًا لدور المجلس في متابعة وتنفيذ الخطط االستراتيجية فيما يتعلق بالفرص االستCثمارية للشركة، وفيما يلي 

ملخصًا 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 االستCثمارية لمجموعة صافوال 

والتوصية لمجلس اإلدارة بخصوصها، مع األخذ في االعتبار العوامل ذات الصلة مثل أهداف العائد على رأس المال المستCثمر والمقارنات 
الالزمة لتخصيص رأس المال وحدود المخاطر واألهداف االستراتيجية للشركة، باإلضافة إلى مراجعة الفرص االستCثمارية 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 وتقيCيم 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)

بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور اجتماعاتها:  •

اسم العضوم
عدد مرات تسلسل االجتماعات خالل العام ٢٠١٧م وتواريخها

الحضور ٢ نوفمبر١٩ سبتمبر ١٣ يوليو٤ مايو ٣ مايو١٧ يناير*

أ.عمر هدير نصرت الفارسي١.
(رئيس اللجنة)

(عضو مجلس إدارة مستقل)

(٥) من (٦)√√×√√√

أ. عبد العزيNز بن خالد الغفيلي٢.
(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

(٦) من (٦)√√√√√√

أ. فهد بن عبد اهللا القاسم٣.
(عضو مجلس إدارة مستقل)

(٥) من (٦)√√√×√√

د. سامي بن محسن باروم٤.
(عضو مجلس إدارة مستقل)

(٦) من (٦)√√√√√√

م. معتز بن قصي عزاوي٥.
(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

(٦) من (٦)√√√√√√

أ. طارق بن محمد إسماعيل –
(أمين سر اللجنة)

(٦) من (٦)√√√√√√

*  كما حضر المهندس ريان محمد فايز جلسة واحدة بتاري�خ ٢٠١٧/١/١٧م، ثم إستقال من عضوية اللجنة مع صدور الئحة حوكمة الشركات في فبراير ٢٠١٧م والتي حددت عدد األعضاء بحد 
أقصى ٥ أعضاء للجان الشركة، وقد تلقى خمسة آالف ريال بدل حضور عن تلك الجلسة.

ج-٣) لجنة المسؤولية االجتماعية
اجتماعات ودور اللجنة:   •

تCت�كون اللجنة من (٥) أعضاء من ذوي الخبرات المتخصصة في هذا المجال (تنفيذي واحد، ومستقلين) وتعزي�زًا لدورها ومسئوليتها، فقد 
عقدت اللجنة (٦) اجتماعات خالل العام ٢٠١٧م لمتابعة خطط وبرامج المسؤولية االجتماعية للمجموعة والتي تم تفصيلها سابقًا في هذا 

التقري�ر، وفيما يلي ملخصًا ألبرز مهام ومسؤوليات اللجنة وبيان بعضويتها وسجل حضور اجتماعاتها خالل العام:

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة - ت�تمة
ج) لجان مجلس اإلدارة - ت�تمة

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة - ت�تمة

ملخص الدور والمهام والمسؤوليات الرئيسة للجنة:  •
تCتمثل 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 ومعايCير لمتابعتها، وعلى وجه 

خاص تشمل مهام ومسؤوليات اللجنة ما يلي:

إعداد استراتيجية المسئولية االجتماعية والسعي لتحقيق األثر االجتماعي المستدام.   .١
اإلشراف على كافة أنشطة وقضايا المسؤولية االجتماعية الخاصة بالشركة بما في ذلك الصحة والسالمة، والقضايا البيئية، وحقوق   .٢

الموظفين.
تفعيل دور الشركة في تبـنـي سياسات ومبادرات وبرامج المسؤولية االجتماعية نحو مساهميها وعمالئها ومورديها والمجتمع   .٣

ككل بهدف دعم وتعزي�ز سمعة صافوال وصورتها لدى عمالئها والمجتمع.
وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل االجتماعي.  .٤

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:  •

اسم العضوم
عدد مرات تسلسل االجتماعات خالل العام ٢٠١٧م وتواريخها

الحضور ٣١ ديسمبر٣ ديسمبر ١٨ سبتمبر ٣ مايو ١٤ مارس ١٧ يناير

أ. عبد العزيNز إبراهيم العيسى١.
(رئيس اللجنة)

(عضو مجلس إدارة مستقل)

(٦) من (٦)√√√√√√

م. ريان محمد حامد فايز٢.
(عضو تنفيذي – الرئيس التنفيذي للمجموعة سابقًا) 

(٥) من (٦)×√√√√√

أ. محمود منصور عبد الغفار٣.
(عضو غير تنفيذي)

(٤) من (٦)××√√√√

د. ميرفت أحمد طاشكندي ٤.
(عضو خارجي)

(٥) من (٦)√√√√×√

أحمد صالح عبد اهللا الرماح ٥.
(عضو خارجي)

(٦) من (٦)√√√√√√

أ. طارق محمد إسماعيل –
(أمين سر اللجنة)

(٦) من (٦)√√√√√√

د) الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقي�يم أدائه وأداء لجانه وأعضائه.
درجت مجموعة صافوال على عمل تقيCيم دوري ألداء مجلس إدارتها وذلك منذ عام ٢٠٠٩م، كان آخرها التقيCيم الذي تم خالل ٢٠١٤/٢٠١٥م. 
وقد بدأت الشركة خالل عام ٢٠١٧م في إجرءات عمل تقيCيم للمجلس وأعضائه ولجانه كما سبق اإلشارة إليه في بداية هذا التقري�ر، إال أن 

عملية التقيCيم تستغرق بعض الوقت خاصة عملية اختيار الجهة المتخصصة والمستقلة في ضوء حداثة هذه الممارسة في المنطقة، حيث 
تم إجراء عدد من المقابالت مع عدد من الجهات للقيام بهذه العملية تحت إشراف لجنة المكافآت والترشيحات وستواصل اللجنة جهودها 

الختيار أحد هذه الجهات والتعاقد ويتوقع أن ت�كتمل عملية التقيCيم خالل العام ٢٠١٨ أخذين في االعتبار متطلبات الئحة الحوكمة بهذا 
الصخصوص. هذا وسيتم نشر ما تم من جهود حول هذا الموضوع خالل تقري�ر مجلس اإلدارة للعام القادم بإذن اهللا.

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة - ت�تمة
ج) لجان مجلس اإلدارة - ت�تمة
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هـ-١) المعاي&ير العامة للمكافآت: 
تختص لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيCين بالشركة، وفقًا للمعايCير 

المعتمدة وذلك على النحو التالي: 

أن ت�كون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارات الالزمة إلدارتها.  .١
مراعاة ربط الجزء المتغير من المكافآت باألداء على المدى الطوي�ل.   .٢

تراعي الشركة انسجام المكافآت مع استراتيجية الشركة وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.   .٣
٤.  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 بالتعيCينات الجديدة.  .٥

٦.  تحدَّد المكافآت بناًء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهالت العلمية، والخبرات العملية، 
والمهارات، ومستوى األداء.

٧.  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.  .٨
أن ت�كون المكافأة كافية بشكل معقول الستقطاب أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم واإلبقاء عليهم.  .٩

١٠.  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. 

١١.  يتم إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقررت بناًء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة 
التنفيذية؛ وذلك لمنع استغالل الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

١٢.  في حال تطوي�ر برنامج لمنح أسهم في الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وموظفيها سواء أكانت إصدارًا جديدًا أم 
أسهمًا اشترتها الشركة يتم ذلك تحت إشراف لجنة المكافآت والترشيحات وبما يتوافق مع النظام األساس للشركة وأنظمة ولوائح 

هيئة السوق المالية ذات العالقة. 

هـ-٢) ملخص سياسة مكافآت المجلس واللجان: 
تCت�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 ٢٠٠ ألف 

ريال وبدل حضور ٥,٠٠٠ ريال 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 - باستCثناء لجنة المراجعة - وبدالت الحضور وغيرها من استحقاقات بناء • 

على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات. 
تCت�كون مكافآت عضوية اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة من مكافأة سنوية (مبلغ مقطوع قدره ١٠٠ ألف ريال) وبدل حضور (٥,٠٠٠ ريال • 

للجلسة) في ضوء السياسة المعتمدة. 
أما 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 (١٥٠ ألف) ريال وبدل حضور (٥,٠٠٠ ريال 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. 

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة - ت�تمة
هـ) مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة - ت�تمة

هـ-٣) ملخص سياسة مكافآت اإلدارة التنفيذية
تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيCين 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)،• 
وبدالت 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 و العجز الجزئي والكلي والوفاة الطبيعية أو غير الطبيعية) أثناء العمل،• 
مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات األداء وفقًا للتقيCيم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص،• 
الخطط التحفيزية قصيرة األجل المرتبطة باألداء االستCثنائي، 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 التنفيذيCين من قبل لجنة لمكافآت والترشيحات،• 
يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيCين 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 
.(www.savola.com) والسياسات ذات العالقة والمنشورة على موقع الشركة اإللكتروني

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة - ت�تمة
هـ) مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية - ت�تمة
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هـ-٥) مكافآت أعضاء اللجان 

لمنصب اللجنة / اسم العضوم

الثابتة  المكافآت 
(عدا بدل حضور 

الجلسات)

بدل حضور الجلسات 
(بواقع ٥ ألف ريال 

بدل المصرفاتالمجموعللجلسة)

أعضاء لجنة المراجعة
١٠٨,١٩٥٣٠,٠٠٠١٣٨,١٩٥٧,٣٠٥رئيس اللجنةأ. فهد عبد اهللا القاسم (عضو مجلس إدارة مستقل) ١.

أ. عبد العزيNز بن خالد الغفيلي (عضو مجلس إدارة غير ٢.
تنفيذي)

١٠٨,١٩٥٣٥,٠٠٠١٤٣,١٩٥٧,٣٠٥عضوًا

أ. عبد العزيNز إبراهيم العيسى (عضو مجلس إدارة غير ٣.
تنفيذي)

١٠٨,١٩٥٣٠,٠٠٠١٣٨,١٩٥١,٩٨٣عضوًا

–١٠٨,١٩٥٣٠,٠٠٠١٣٨,١٩٥عضوًاد. عبد الرؤوف باناجة (عضو خارجي - مستقل)٤.
٧٥,٠٠٠٢٥,٠٠٠١٠٠,٠٠٠١٢,١٧٥عضو مستقيلأ. خالد محمد الصليع (عضو خارجي - مستقل)٥.

٥٠٧,٧٨٠١٥٠,٠٠٠٦٥٧,٧٨٠٢٨,٧٦٨المجموع

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:
–١٠٠,٠٠٠٢٥,٠٠٠١٢٥,٠٠٠رئيس اللجنةأ. محمد بن عبد القادر الفضل (عضو مجلس إدارة مستقل)١.

–١٠٠,٠٠٠٢٥,٠٠٠١٢٥,٠٠٠عضوًاأ. بدر بن عبد اهللا العيسى (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)٢.
أ. عصام بن عبد القادر المهيدب (عضو مجلس إدارة غير ٣.

تنفيذي)
–١٠٠,٠٠٠٢٥,٠٠٠١٢٥,٠٠٠عضوًا

م. عبد اهللا بن محمد نور رحيمي (عضو مجلس إدارة غير ٤.
تنفيذي)

–١٠٠,٠٠٠٢٥,٠٠٠١٢٥,٠٠٠عضوًا

١٠٠,٠٠٠٢٥,٠٠٠١٢٥,٠٠٠١٧,٦١٢عضوًاأ. جوهان براند (عضو خارجي - مستقل)٥.
٥٠٠,٠٠٠١٢٥,٠٠٠٦٢٥,٠٠٠١٧,٦١٢المجموع

أعضاء لجنة االستUثمار
–١٠٠,٠٠٠٢٥,٠٠٠١٢٥,٠٠٠رئيس اللجنةعمر هدير نصرت الفارسي (عضو مجلس إدارة مستقل)١.

أ. عبد العزيNز بن خالد الغفيلي (عضو مجلس إدارة غير ٢.
تنفيذي)

١٠٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠١٣٠,٠٠٠٤,٨٧٠عضوًا

١٠٠,٠٠٠٢٥,٠٠٠١٢٥,٠٠٠٢,٤٣٥عضوًاأ. فهد بن عبد اهللا القاسم (عضو مجلس إدارة مستقل)٣.
–١٠٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠١٣٠,٠٠٠عضوًاد. سامي بن محسن باروم (عضو مجلس إدارة مستقل)٤.
–١٠٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠١٣٠,٠٠٠عضوًام. معتز بن قصي عزاوي (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)٥.

٥٠٠,٠٠٠١٤٥,٠٠٠٦٤٥,٠٠٠٧,٣٠٥المجموع 
أعضاء لجنة المسئولية االجتماعية

عبد العزيNز بن إبراهيم العيسى (عضو مجلس إدارة ١.
مستقل)

١٠٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠١٣٠,٠٠٠٥,٩٥٠رئيس اللجنة

–٢٥,٠٠٠٢٥,٠٠٠ال ينطبقعضو م. ريان بن محمد حامد فايز – تنفيذي ٢.
–٢٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠ال ينطبقعضوًاأ. محمود بن منصور عبد الغفار – غير تنفيذي٣.
–١٠٠,٠٠٠٢٥,٠٠٠١٢٥,٠٠٠عضوًاد. ميرفت بن أحمد طاشكندي (عضو خارجي)٤.
١٠٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠١٣٠,٠٠٠٢١,٢١٦عضوًاأحمد بن صالح عبد اهللا الرماح (عضو خارجي)٥.

٣٠٠,٠٠٠١٣٠,٠٠٠٤٣٠,٠٠٠٢٧,١٦٦المجموع

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة - ت�تمة
هـ) مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية - ت�تمة
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هـ-٦) مكافآت ومخصصات كبار التنفيذي&ين بصافوال لعام ٢٠١٧م
فيما يلي استحقاقات ومكافآت (٦) من كبار التنفيذيCين في صافوال بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي للمجموعة عن العام 

٢٠١٧م على النحو التالي (المبلغ بآالف الرياالت):

البيانم

تفاصيل مكافآت (٦) من كبار 
التنفيذي`ين

من بينهم الرئيس التنفيذي 
والمدير المالي

(بآالف الرياالت)

الثابتة المكافآت 
١١,٥٦٢الرواتب–
٤,٠٤٧البدالت (شاملة بدل السكن، المواصالت، اإلستشفاء، التعليم وغيره)–
٣٣٩مزايا عينية–

١٥,٩٤٨المجموع
المتغيرة المكافآت 

–المكافآت الدورية –
–أرباح–
٨,٢٢٦خطط تحفيزية قصيرة األجل (شاملة مكافأة األداء السنوية - ٢٠١٧م)*–
–خصص تحفيزية طويلة األجل–
–األسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)–

٨,٢٢٦المجموع
٨٢٠مكافأة نهاية الخدمة–
٨٤مجموع مكافأة التنفيذي`ين عن المجلس (إن وجدت)–

٢٥,٠٧٨المجموع الكلي

*  وفقًا لما تم اإلفصاح عنه في التقري�ر السنوي لعام ٢٠١٦ بشأن ت�أجيل دفع مكافأة الرئيس التنفيذي السنوية حتى عام ٢٠١٧ ، تجدر اإلشارة إلى أن الرئيس التنفيذي السابق حصل على 
مكافأته السنوية لعام ٢٠١٦ والتي بلغت ٣٫٧٥ مليون ريال. 

هـ-٧) 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. 

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة - ت�تمة
هـ) مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية - ت�تمة

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة - ت�تمة

و-١) بيان بمصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة:

أعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم

م
اسم من تعود له المصلحة أو األوراق التعاقدية أو حقوق 

االكت`تاب
نهاية العامبداية العام

التغي`ير التغي`يرصافي  نسبة  أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

أوالً: أعضاء مجلس اإلدارة:
٠٪٠ال يوجد١,٠٠٠ال يوجد١,٠٠٠أ. سليمان عبد القادر المهيدب١.

٩١٪(٤٢,٧٦٢)ال يوجد٤,٠٠٠ال يوجد٤٦,٧٦٢م. عبد اهللا محمد نور رحيمي٢.
٠٪٠ال يوجد١,٠٢٥ال يوجد١,٠٢٥أ. بدر بن عبد اهللا العيسى٣.
٠٪٠ال يوجد١,٠٠٠ال يوجد١,٠٠٠أ. عبد العزيNز بن خالد الغفيلي٤.
٠٪٠ال يوجد٢,٥٠٠ال يوجد٢,٥٠٠أ. عصام عبد القادر المهيدب ٥.
٠٪٠ال يوجد١,٠٠٠ال يوجد١,٠٠٠م. معتز قصي العزاوي٦.
٠٪٠ال يوجد٦,٣٠٤ال يوجد٦,٣٠٤أ. محمد عبد القادر الفضل٧.
٠٪٠ال يوجد٢,٠٠٠ال يوجد٢,٠٠٠أ. فهد عبد اهللا القاسم٨.
٠٪٠ال يوجد١,٠٠٠ال يوجد١,٠٠٠أ. عمر هدير نصرت الفارسي ٩.
٠٪٠ال يوجد١,٠٠٠ال يوجد١,٠٠٠د. سامي محسن باروم١٠.
٠٪٠ال يوجد٦,٠٠٠ال يوجد٦,٠٠٠أ. عبد العزيNز إبراهيم العيسى١١.

ثانيًا: أقارب أعضاء مجلس اإلدارة:
٠٪٠ال يوجد١٤٤ال يوجد١٤٤(زوجة األستاذ/ محمد عبد القادر الفضل)١٢.

.١٣
ثالثة أوالد من أوالد د. سامي محسن 

٠٪٠ال يوجد٧٧٤ال يوجد٧٧٤باروم)

و-٢)بيان بمصلحة كبار التنفيذي&ين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة:

كبار التنفيذي`ين وأقربائهم

اسم من تعود له المصلحة م
نهاية العامبداية العام

التغي`ير التغي`يرصافي  نسبة  أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

أوالً: كبار التنفيذيUين:
م. ريان مــحمـد فـايز١.

(الرئيس التنفيذي سابقًا) 
٠٪٠ال يوجد٤٥٫٠٠٠ال يوجد٤٥٫٠٠٠

أ. بدر حامد العوجان٢.
(الرئيس التنفيذي لشركة صافوال األغذية)

٠٪٠ال يوجد٢١٫٠٠٠ال يوجد٢١٫٠٠٠

أ. بندر طلعت حموه٣.
(الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة)

٠٪٠ال يوجد٠ال يوجد٠

أ. هدى اللواتية٤.
(الرئيس التنفيذي لالست`ثمار)

٠٪٠ال يوجد٠ال يوجد٠

أ. نعمان فرخ محمد ٥.
(المدير المالي)

٠٪٠ال يوجد٠ال يوجد٠

أ. طارق محمد إسماعيل٦.
(أمين مجلس اإلدارة)

٠٪٠ال يوجد١٠ال يوجد١٠

–––––– ثانيًا: أقارب كبار التنفيذيUين: ال يوجد

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة - ت�تمة
و) وصف لمصلحة أعضاء مجلس إدارة وكبار التنفيذي�ين وأقربائهم - ت�تمة
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و-٣) بيان بمصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين شركة هرفي للخدمات الغذائية التابعة لمجموعة صافوال:

وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكت`تاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين شركة هرفي للخدمات الغذائية التابعة لمجموعة صافوال

م
اسم من تعود له المصلحة أو األوراق التعاقدية أو حقوق 

االكت`تاب
نهاية العامبداية العام

التغي`ير التغي`يرصافي  نسبة  أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

أوالً: أعضاء مجلس اإلدارة:
٤٠٪٥٦٠ ١,٤٠٠٠١,٩٦٠٠عصام عبدالقادر المهيدب١.

٤٠٪١,٢٠٠ ٣,٠٠٠٠٤,٢٠٠٠عبدالعزيNز خالد علي الغفيلي٢.
٤٠٪٤٠٠ ١,٠٠٠٠١,٤٠٠٠معتز قصي حسن العزاوي٣.

––––––ثانيًا: أقارب أعضاء مجلس اإلدارة: ال يوجد

ز) القرارات الرئيسة التي أتخذها مجلس اإلدارة واألحداث الهامة المتعلقة بالعام والتي تم اإلعالن عن بعضها عبر تداول أو نشرها على 
الموقع اإللكتروني للشركة: 

القرار/موضوع اإلعالنالتاريNخم

الموافقة على النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٦ (اثنا عشر شهرًا)٢٠١٧/٠١/١٩م١.
موقف صافوال من تطبيقها لمراحل خطتها االنتقالية للتحول لمعاي`ير المحاسبة الدولية (SRFI) حسب متطلبات ٢٠١٧/٠١/٣١م٢.

اإلفصاح للمرحلة الثالثة.
الموافقة على النتائج المالية السنوية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٦ ٢٠١٧/٠٣/١٦م٣.
الموافقة على الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية واعتماد جدول أعمالها ٢٠١٧/٠٣/٢٦م٤.
نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ٢٠١٧/٠٤/٢٠م٥.
الموافقة على تعي`ين نائب رئيس لمجلس اإلدارة٢٠١٧/٠٥/٠٧م٦.
الموافقة على النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في ٣١-٠٣-٢٠١٧ (ثالثة اشهر) ٢٠١٧/٠٥/١١م٧.
الموافقة على النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في ٣٠-٠٦-٢٠١٧ (ستة اشهر) ٢٠١٧/٠٨/٠٨م٨.
الموافقة على بيع جزء من حصة صافوال في شركة المراعي ٢٠١٧/٠٩/١٢م٩.
آخر التطورات بشأن بيع جزء من حصة صافوال في شركة المراعي (إنهاء عملية بناء سجل األوامر)٢٠١٧/٠٩/١٣م١٠.
آخر التطورات بشأن بيع جزء من حصة صافوال في شركة المراعي (اكتمال تنفيذ وتسوية جميع الصفقات الخاصة ٢٠١٧/٠٩/١٨م١١.

المتفاوض عليها)
موقف صافوال حول خبر بعنوان (صافوال تجري محادثات لشراء شركة سنابل السالم مقابل ٣٠٠ مليون دوالر)٢٠١٧/١٠/٠٣م١٢.
 الموافقة على دعوة حضور الجمعية العامة العادية رقم (٣٩) (االجتماع األول) العتماد بعض من٢٠١٧/١٠/٠٩م١٣.

سياسات الحوكمة 
الموافقة على تعي`ين رئيس تنفيذي لشركة بنده للتجزئة٢٠١٧/١٠/١٢م١٤.
بداية التصويت اإللكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٣٩)٢٠١٧/١٠/٢٩م١٥.
نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٣٩)٢٠١٧/١١/٠٥م١٦.
الموافقة على النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في ٣٠-٠٩-٢٠١٧ (تسعة اشهر) ٢٠١٧/١١/٠٥م١٧.
الموافقة على استقالة الرئيس التنفيذي للشركة٢٠١٧/١١/١٤م١٨.
 –  الموافقة على قواعد وسياسات الحوكمة التي تم تطويNرها في ضوء الئحة الحوكمة الصادرة من الهيئةديسمبر ١٩٢٠١٧.

في فبراير ٢٠١٧م 
–  الموافقة على الموازنة التقديرية وخطة العام المالي ٢٠١٨م، ومراجعة أداء الشركات الفرعية والتوصية

بخصوصها.  
إعتماد الميزانية السنوية لبرامج المسؤولية اإلجتماعية.  –

الموافقة على إطالق مبادرة (خط النزاهة) للتبليغ عن الممارسات المخالفة٢٠١٨/٠١/٠٩م٢٠.
الموافقة على تعي`ين رئيس تنفيذي للشركة٢٠١٨/٠١/٣١م٢١.

التوصية بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي ٢٠١٧م.٢٠١٨/٠٢/٠٨م٢٢.
الموافقة على النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٧ (اثنا عشر شهرًا)٢٠١٨/٠٢/١١م٢٣.
الموافقة على تعي`ين عضو في لجنة المراجعة٢٠١٨/٠٢/١١م٢٤.

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة - ت�تمة
و) وصف لمصلحة أعضاء مجلس إدارة وكبار التنفيذي�ين وأقربائهم - ت�تمة

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة - ت�تمة

تعزي�زًا لعالقتها مع مساهميها وكافة مستCثمريها وأصحاب المصالح وحفاظًا على حقوقهم، وإيمانًا 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 ٢٠١٧م التزامها بالئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية الموقرة 
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 المستCثمري�ن وأصحاب المصالح وما تقتضيها األنظمة ذات العالقة والممارسات الدولية 
الجيدة التي تCتبناها صافوال في مجال الحوكمة والشفافية وذلك على النحو التالي:

ح-١) حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم: 
انطالقًا 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. 

ح-٢) 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.

ح-٣) 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:

عرض مقترحات المساهمين ومالحظاتهم (إن وجدت) على أعضاء المجلس في أقرب اجتماع للمجلس أو أي وسيلة اتصال أخرى   .١
فعالة تحقق الغرض وذلك بصفة مستمرة.

تنظيم لقاءت مستمرة مع المستCثمري�ن (IR Programs) وإحاطة المجلس بالمقترحات الجوهرية التي يتقدمون بها.   .٢
حضور أعضاء المجلس إلجتماعات جمعيات المساهمين، حيث يقوم المساهمون بطرح مقترحاتهم وآرائهم على المجلس خالل اجتماع   .٣

الجمعية ويقوم مجلس اإلدارة بالرد عليها خالل اإلجتماع. 
فضالً عن ذلك، يقوم رئيـس مجلـس اإلدارة بمناقشة بعض المواضيع والمقترحات الخاصة بالمساهمين وأداء الشركة دون حضـور أي من 

التنفيذيCين (متى ما دعت الضرورة لذلك). 

ح-٤) رأس مال الشركة واألسهم الحرة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١م:

القيمة ريال/عدد األسهمالبيانم.

 ٥,٣٣٩,٨٠٦,٨٤٠ريالرأس مال الشركة (بالريال)١.
  ٥٣٣,٩٨٠,٦٨٤سهمًاعدد األسهم المصدرة (جميع أسهم الشركة أسهم عادية) *٢.
 ٣٩٧,٥٨٠,٧٥٠سهمًاعدد األسهم الحرة حسب سجالت تداول **٣.
 ٥,٣٣٩,٨٠٦,٨٤٠ريالرأس المال المدفوع (بالريال) ٤.
١٠ ريالالقيمة االسمية للسهم٥.
١٠ ريالالقيمة المدفوعة للسهم٦.

مالحظة:
*  إقرار: ليس لدى الشركة أسهم امتياز أو أسهم تCتمتع 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.
**  عدد األسهم الحرة يتغير من فترة إلى أخرى وفقًا لحركة تداول أسهم الشركة اليومية بيعًا وشراًء في سوق األسهم، علمًا بأن عدد األسهم الحرة قد تم أخذه من موقع تداول بتاري�خ 

٢٠ مارس ٢٠١٨م .

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة - ت�تمة
ح) حقوق المساهمين وعالقات المست�ثمريZن



٨٢٨٣

القوائم الماليةمجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧ممجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧م تقري�ر مجلس اإلدارة التقري�ر االستراتيجي

ح-٥) تواري�خ األحداث المرتقبة والمناسبات التي تهم المساهمين والمست&ثمري�ن:
تماشيًا مع بعض الممارسات الدولية الجيدة في مجال الحوكمة، تود مجموعة صافوال مشاركة مساهميها أبرز التواري�خ والمواعيد المقترحة 

لألحداث المرتقبة خالل العام ٢٠١٨م والتي تهم جمهور مساهميها ومستCثمريها الكرام:

الحدثتاريNخ الحدث م.

اجتماع لجنة المراجعة والتوصية لمجلس اإلدارة بخصوص نتائج الربع الرابع ٢٠١٧م٧ فبراير ١.
اجتماع مجلس اإلدارة بخصوص النتائج المالية للربع الرابع ٢٠١٧م والتي يتم اإلعالن عنها في ضوء قرار المجلس ٧ فبراير٢.

خالل المدة النظامية المحددة. 
اجتماع لجنة المراجعة والتوصية لمجلس اإلدارة بخصوص النتائج المالية (المدققة) للعام المالي ٢٠١٧م ١٥ مارس٣.
آخر موعد لنشر النتائج المالية (المدققة) للعام المالي ٢٠١٧م على تداول ومن ثم موقع الشركة اإللكتروني ٣١ مارس٤.
اجتماع لجنة المراجعة والتوصية لمجلس اإلدارة باعتماد نتائج الربع األول ٢٠١٨م٩ مايو ٥.
اجتماع مجلس اإلدارة بخصوص النتائج المالية للربع األول ٢٠١٨م والتي يتم اإلعالن عنها في ضوء قرار المجلس ٩ مايو ٦.

خالل المدة النظامية المحددة.
االجتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمين والذي سيتم اإلعالن عنه حسب النظام (موعد مقترح خاضع ٩ مايو٧.

لموافقة الجهات الرسمية)
اجتماع لجنة المراجعة والتوصية لمجلس اإلدارة باعتماد نتائج الربع الثاني ٢٠١٨م٨ أغسطس ٨.
موعد نشر النتائج المالية للربع الثاني ٢٠١٨م على موقع تداول فور اعتمادها من المجلس بناء على توصية من ٨ أغسطس٩.

لجنة المراجعة.
اجتماع مجلس اإلدارة لمتابعة أعمال وأداء الشركة حتى تاريخه٦ سبتمبر١٠.
اجتماع لجنة المراجعة والتوصية لمجلس اإلدارة باعتماد نتائج الربع الثالث ٢٠١٨م٦ نوفمبر١١.

اجتماع مجلس اإلدارة بخصوص النتائج المالية للربع الثالث ٢٠١٨م والتي يتم اإلعالن عنها في ضوء قرار المجلس ٦ نوفمبر١٢.
خالل المدة النظامية 

ورشة العمل السنوية لمجلس اإلدارة للمراجعة الدورية الستراتيجية وخطط صافوال وشركاتها الفرعية ١٦-١٥ ديسمبر١٣.
وسياستها العامة. واعتماد الخطة والموازنة التقديرية للعام – ٢٠١٩م

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 تCتغير في حالة حدوث أي طارئ ووفقًا 
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

ح-٦) وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم:
أ) سياسة توزيع األرباح: 

وفقًا للمادة (٤٥) من النظام األساس للشركة فإن الشركة توزع أرباحها الصافية السنوية على الوجه التالي: 
يجنب ١٠٪ من صافي األرباح لت�كوي�ن االحتياطي النظامي للشركة، وي�جوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي   .١

المذكور ٣٠٪ من رأس المال المدفوع.
يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر ت�كوي�ن احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر   .٢

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. 

يوزع من الباقي بعد ذلك أرباحًا للمساهمين بموجب توصية من مجلس اإلدارة وفقًا لما تقتضيه األنظمة بهذا الشأن مع مراعاة ما ورد   .٣
في المادة (٤٦) من النظام األساس والتي تنص على:

-  أن كل مساهم يستحق حصته في األرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن في توصية مجلس اإلدارة وي�بين القرار   
تاري�خ االستحقاق وتاري�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. 
ضمن سياستها في توزيع األرباح درجت صافوال على توزيع أرباح نقدية للعام على مساهميها بناء على قرار أو توصية من مجلس   .٤

إدارتها، حيث توزع صافوال أرباحًا نقدية في حدود ٥٠٪ إلى ٦٠٪ تقري�بًا من صافي الربح المتحقق خالل السنة المالية.

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة - ت�تمة
ح) حقوق المساهمين وعالقات المست�ثمريZن - ت�تمة

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة - ت�تمة

ب) األرباح المقترح توزيعها عن العام ٢٠١٧م وإجراءات توزيعها:
في ضوء سياسة توزيع األرباح أعاله، قرر مجلس اإلدارة في جلسته المنعقدة بتاري�خ ٠٧ فبراير ٢٠١٨م، وفي ضوء األرباح التي حققتها 

الشركة عن العام ٢٠١٧م والبالغة ١,٠٢ مليار ريال، التوصية للجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن العام 
٢٠١٧م قدرها ٥٣٣,٩٨ مليون ريال، أي بواقع (واحد ريال) للسهم وهو ما يمثل نسبة ١٠٪ من القيمة االسمية لسهم الشركة، على أن 
يكون تاري�خ األحقية للمساهمين المالكين لألسهم يوم االستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية 

ثاني يوم تداول يلي تاري�خ االستحقاق الموافق ليوم الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة. علمًا بأن موعد الجمعية سيحدد بعد 
أخذ موافقة الجهات الرسمية المختصة والتي ستصادق على توصية المجلس أعاله بتوزيع األرباح، حيث سيتم صرف هذه األرباح بعد 

موافقة الجمعية عليها وإيداعها في حسابات المساهمين حسب ما سيتم تفصيله في اإلعالن الذي سينشر على تداول الحقًا.

البيان التالي يوضح األرباح المقترح توزيعها عن العام ٢٠١٧م*:  •

إجمالي األرباحنسب األرباح المقترح توزيعها في نهاية السنةنسب األرباح التي تم توزيعها خالل السنة

لم يتم توزيع أرباح مرحلية النسبة
خالل العام ٢٠١٧م

 (بواقع (واحد ريال) للسهم وهو ما يمثل نسبة
٥٣٣,٩٨ مليون ١٠٪ من القيمة االسمية لسهم

ريال
لم يتم توزيع أرباح مرحلية اإلجمالي

خالل العام ٢٠١٧م
 بواقع (واحد ريال) للسهم وهو ما يمثل نسبة

١٠٪ من القيمة االسمية لسهم
٥٣٣,٩٨ مليون 

ريال

أعلنت صافوال على موقع السوق المالية تداول بتاري�خ ٢٠١٨/٠٢/١١م عن استمرارها في عدم توزيع أرباح ربع سنوية خالل العام ٢٠١٨م.   *

ح-٧) قائمة المساهمين الرئيسي&ين 
فيما يلي بيان بأسماء وعدد أسهم ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيCين الذين يملكون ٥٪ فما فوق وتغيرها خالل عام ٢٠١٧م (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
بموجب المادة الخامسة واألربعين من قواعد التسجيل واإل

م.
اسم من تعود له المصلحة

الجنسيةاسم المست`ثمر

عدد األسهم كما 
 في بداية

عام ٢٠١٧م

الملكية  نسبة 
في بداية 

العام ٢٠١٧م

عدد األسهم كما 
 في نهاية

عام ٢٠١٧م

الملكية  نسبة 
في نهاية 

التغي`يرالعام ٢٠١٧م نسبة التغير صافي 

٠ ٪١١,٢٤٠٪١١,٢٤٦٠,٠٠٠,٠٠٠٪٦٠,٠٠٠,٠٠٠سعوديشركة أصيلة لالست`ثمار١.
المؤسسة العامة للتNأمينات ٢.

االجتماعية
مؤسسة حكومية 

سعودية
٠,٠٢٪١٠,٢٦١٣٧٫٤١٧٪١٠,٢٤٥٤,٧٩٥,٩٩٢٪٥٤,٦٥٨,٥٧٥

٠,٠١٪٨,٢٢٥٨٫٠٠٠٪٨,٢١٤٣,٩١٩,١٠٨٪٤٣,٨٦١,١٠٨شركة سعوديةشركة عبد القادر المهيدب وأوالده٣.
٠ ٪٨,٢٢٠ ٪٨,٢٢٤٣,٨٩٢,٥٠٠ ٪٤٣,٨٩٢,٥٠٠سعوديالشيخ عبد اهللا محمد عبد اهللا الرب`يعة٤.
٠ ٪٦,٣٦٠ ٪٦,٣٦٣٣,٩٨٠,٦٨٤ ٪٣٣,٩٨٠,٦٨٤شركة سعوديةشركة المهيدب القابضة٥.

ملحوظة  فيما يتعلق باإلشعارات المتعلقة بملكية حصص كبيرة من األسهم وتغيرها خالل العام حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج، تود صافوال أن تقر بأنها لم تCتلق أي إخطار من نوعه 
من كبار المالك يفيد تغٌير ملكيتهم خالل العام ٢٠١٧م، وقد اعتمدت صافوال في رصد البيانات أعاله بناءًا على معلومات السوق المالية السعودية (تداول).

ح-٨) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواري�خ تلك الطلبات وأسبابها:

عددهاالسببتواريNخ الطلباتم.

١لتحديد أحقية حضور الجمعية العامة غير العادية رقم (٣٠)١٩ أبريNل ٢٠١٧م١.
١لتحديد أحقية حضور الجمعية العامة العادية رقم (٣٩)٠٢ نوفمبر ٢٠١٧م٢.
 بصفة أسبوعية (بنهاية األسبوع)٣.

من (٢٠١٧/١/١م إلى ٢٠١٧/١٢/٣١م)
لالطالع على تغير ملكية األسهم ألغراض عالقات المست`ثمريNن وتحديث شاشة 

الشفافية التي تنشر على موقع الشركة اإللكتروني. 
٥٢

٥٤المجموع

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة - ت�تمة
ح) حقوق المساهمين وعالقات المست�ثمريZن - ت�تمة 



٨٤٨٥

القوائم الماليةمجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧ممجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧م تقري�ر مجلس اإلدارة التقري�ر االستراتيجي

ك-١) بيان باألعمال والعقود التي ت�كون الشركة طرفًا فيها وكانت فيها مصلحة ألحد أعضاء المجلس أو لكبار التنفيذي&ين أو ألي شخص ذي 
عالقة بأي منهم،

١) األعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بين الشركة وشركة عبد القادر المهيدب وأوالده ومجموعة المهيدب 
وشركاتهم التابعة وأي طرف ذو عالقة بهما:

طبيعة التعامل أو العقدم.
 مبلغ التعامل أو العقد

مدة العمل أو العقد شروط التعامل أو العقدلعام ٢٠١٧م*
اسم العضو/ كبار التنفيذي`ين أو أي 

شخص ذي عالقة بأي منهم

صافوال والمهيدب 
األعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بين صافوال وشركة عبد القادر المهيدب وأوالده وشركاتهم التابعة وأي طرف 

ذو عالقة بهما، حيث بلغ حجم التعامل (٦٩٢,٧٦ مليون ريال): 
شراء منتجات غذائية بموجب عقود توريد ١.

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

المهيدب لألغذية سابقًا).

عبارة عن عقود ٢٣٤٫٦٤ مليون ريال
ومعامالت تجارية 
مستمرة تCتم في 

سياق األعمال 
العادية ووفقًا 

للشروط التجارية 
السائدة ودون أي 

تعامالت تفضيلية
والتي من بينها 

(جودة المنتج، وآلية 
الدفع، والتسعيرة، 

التوصيل حسب 
االتفاق، غرامات 

الت�أخير .. الخ)

تجدد بصفة 
سنوية خالل 

االجتماع السنوي 
للجمعية

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 ٨,٠١٪ من 
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. 

شراء منتجات غذائية بواسطة شركة بنده ٢.
 للتجزئة (إحدى شركات صافوال) من شركة

دل مونتي العرب`ية السعودية 

تجدد بصفة ٨٣٫٣٩ مليون ريال
سنوية خالل 

االجتماع السنوي 
للجمعية

شراء منتجات غذائية بواسطة شركة بنده ٣.
للتجزئة (إحدى شركات صافوال) من شركة 

نستلة العرب`ية السعودية المحدودة 

تجدد بصفة ٣٣٢٫٦٩ مليون ريال
سنوية خالل 

االجتماع السنوي 
للجمعية

شراء منتجات بواسطة شركة بنده للتجزئة ٤.
(إحدى شركات صافوال) من شركة مصنع 

المنهل للمياه المحدودة بموجب عقود 
توريد. 

تجدد بصفة ٢٣٫٣٨ مليون ريال
سنوية خالل 

االجتماع السنوي 
للجمعية

بيع سلعة السكر بواسطة شركة عافية ٥.
العالمية للتسويNق والتوزيع (إحدى شركات 

شركة صافوال لألغذية) إلى شركة ميار 
لألغذية (شركة المهيدب لألغذية سابقًا) 

تجدد بصفة ١٫٧٤ مليون ريال
سنوية خالل 

االجتماع السنوي 
للجمعية

تNأجير مواقع بواسطة شركة بنده للتجزئة ٦.
 (إحدى شركات صافوال) من شركة

عبد القادر المهيدب وأوالده ..

١١٫١٦ مليون ريال
عبارة عن عقود 

ومعامالت تجارية 
مستمرة تCتم في 

سياق األعمال 
العادية ووفقًا 

للشروط التجارية 
السائدة ودون أي 

تعامالت تفضيلية 
(التجديد، آلية 

السداد، الصيانة، 
الت�أمين ...إلخ)

تجدد بصفة 
سنوية خالل 

االجتماع السنوي 
للجمعية

تNأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز ٧.
أسواق بنده بواسطة شركة بنده للتجزئة 

(إحدى شركات صافوال) لشركة المهباج 
للتجارة. الشامية 

تجدد بصفة ٢٫٤٢ مليون ريال
سنوية خالل 

االجتماع السنوي 
للجمعية

تNأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز ٨.
التسوق (بنده) بواسطة شركة بنده للتجزئة 

(إحدى شركات صافوال) لشركة دل مونتي 
السعودية العرب`ية 

تجدد بصفة ٣٫٣٤ مليون ريال
سنوية خالل 

االجتماع السنوي 
للجمعية

٦٩٢,٧٦ مليون ريال إجمالي قيمة التعامل 

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة - ت�تمة
ك) المعامالت مع أطراف ذات عالقة

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة - ت�تمة

٢) األعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بين الشركة وشركة المراعي: 

طبيعة التعامل أو العقدم.
مبلغ التعامل أو العقد لعام 

مدة العمل أو العقدشروط التعامل أو العقد٢٠١٧م*
اسم العضو/ كبار التنفيذي`ين أو أي 

شخص ذي عالقة بأي منهم

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 (٧٥٢ مليون ريال):
 شراء مواد غذائية استهالكية بواسطة٩.

شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات صافوال) 
 من شركة المراعي وشركاتها التابعة

(شركة حائل للتنمية الزراعية.).

عبارة عن عقود ٦٤٦,١٨ مليون ريال.
ومعامالت تجارية 
مستمرة تCتم في 

سياق األعمال 
العادية ووفقًا 

للشروط التجارية 
السائدة ودون أي 

تعامالت تفضيلية
والتي من بينها 

(جودة المنتج، وآلية 
الدفع، والتسعيرة، 

التوصيل حسب 
االتفاق، غرامات 

الت�أخير .. الخ)

تجدد بصفة 
سنوية خالل 

االجتماع 
السنوي 
للجمعية

شركة المراعي مملوكة 
بنسبة ٣٤٫٥٢٪ لمجموعة 

صافوال ولها ثالثة 
ممثلين في عضوية 

مجلس إدارة شركة 
المراعي وهم: (أ. 

سليمان بن عبد القادر 
المهيدب ، وأ. بدر بن 

عبداهللا العيسى) والذين 
هم أيضًا أعضاء في 

مجلس إدارة مجموعة 
صافوال باإلضافة إلى 

عضوية المهندس ريان 
محمد فايز الرئيس 

التنفيذي السابق 
لمجموعة صافوال (الذي 

استقال اعتبارًا من ٨ 
فبراير ٢٠١٨م).

 بيع منتجات السكر بواسطة الشركة١٠.
المتحدة للسكر (إحدى شركات قطاع صافوال 

لألغذية) إلى شركة المراعي وشركاتها 
التابعة (شركة المخابز الغربCية).

١٠٤٫٨٢ مليون ريال

بيع منتجات زي�وت طعام بواسطة شركة ١١.
 عافية العالمية للتسوي�ق والتوزيع

 (إحدى شركات قطاع صافوال لألغذية)
إلى شركة المراعي..

١ مليون ريال

٧٥٢ مليون ريال إجمالي قيمة التعامل 

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

طبيعة التعامل أو العقدم.
مبلغ التعامل أو العقد لعام 

مدة العمل أو العقدشروط التعامل أو العقد٢٠١٧م*
اسم العضو/ كبار التنفيذي`ين أو أي شخص ذي 

عالقة بأي منهم

صافوال وهرفي: 
األعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بين صافوال وشركة هرفي للخدمات الغاذئية وأي طرف ذو عالقة بهما، حيث 

بلغ حجم التعامل (٣٣٫٧٨ مليون ريال):
إي�جار محالت تجارية ومشتريات ١٢.

تجزئة لمواد غذائية بواسطة 
شركة بنده للتجزئة (إحدى 

شركات مجموعة) من وإلى 
شركة هرفي للخدمات الغذائية.

عبارة عن عقود ومعامالت ٢٩٫٧٩ مليون ريال.
تجارية مستمرة تCتم في 

سياق األعمال العادية ووفقًا 
للشروط التجارية السائدة 

ودون أي تعامالت تفضيلية 
والتي من بينها(التجديد، آلية 

السداد، الصيانة، الت�أمين ...
إلخ)

تجدد بصفة 
سنوية خالل 

االجتماع 
السنوي 
للجمعية

شركة هرفي للخدمات الغذائية 
المملوكة بنسبة ٤٩٪ 

للمجموعة (ملكية مباشرة 
وغير مباشرة) والتي يتولى 

عضوية مجلس إدارتها (٤) 
أعضاء ممثلين للمجموعة 
وهم (أ. عصام عبد القادر 

المهيدب – رئيس مجلس إدارة 
هرفي، وأ. عبد العزي�ز خالد 

الغفيلي واألستاذ معتز 
عزاوي) وهم أيضًا أعضاء في 
مجلس إدارة صافوال باإلضافة 

إلى عضوية المهندس ريان 
فايز الرئيس التنفيذي 

لمجموعة صافوال (الذي 
استقال اعتبارًا من ٨ فبراير 

٢٠١٨م). 

بيع منتجات زي�وت طعام ١٣.
بواسطة شركة عافية العالمية 

(إحدى شركات مجموعة صافوال) 
إلى شركة هرفي للخدمات 

الغذائية.

عبارة عن عقود ومعامالت ٢٫٧٣ مليون ريال.
تجارية مستمرة تCتم في 

سياق األعمال العادية ووفقًا 
للشروط التجارية السائدة 

ودون أي تعامالت تفضيلية 
والتي من بينها (جودة 

المنتج، وآلية الدفع، 
والتسعيرة، التوصيل حسب 

االتفاق، غرامات الت�أخير .. الخ)

بيع منتجات السكر بواسطة ١٤.
الشركة المتحدة للسكر (إحدى 
شركات مجموعة صافوال) إلى 

شركة هرفي للخدمات الغذائية.

١٫٢٦ مليون ريال

٣٣٫٧٨ مليون ريال إجمالي قيمة التعامل 

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة - ت�تمة
ك) المعامالت مع أطراف ذات عالقة - ت�تمة
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تقري�ر الحوكمة واإلفصاحات ذات العالقة
٤) األعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بين الشركة وشركة كنان للتطوي�ر العقاري 

طبيعة التعامل أو العقدم.
 مبلغ التعامل أو العقد

اسم العضو/ كبار التنفيذي`ين أو أي شخص ذي عالقة بأي منهممدة العمل أو العقدشروط التعامل أو العقدلعام ٢٠١٧م*

صافوال وكنان: 
األعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بين صافوال وشركة كنان للتطوي�ر العقاري وأي طرف ذو عالقة بهما، حيث بلغ 

حجم التعامل (٤٣٫٠٢ مليون ريال): 
إي�جار محالت تجارية ١٥.

بواسطة شركة بنده 
للتجزئة (إحدى 

شركات مجموعة 
صافوال) من شركة 

للتطوي�ر  كنان 
العقاري. 

عبارة عن عقود ومعامالت ٤٣٫٠٢ مليون ريال
تجارية مستمرة تCتم في 

سياق األعمال العادية 
ووفقًا للشروط التجارية 

السائدة ودون أي 
تعامالت تفضيلية

والتي من بينها (التجديد، 
آلية السداد، الصيانة، 

الت�أمين... إلخ).

تجدد بصفة 
سنوية خالل 

االجتماع 
السنوي 
للجمعية

شركة كنان للتطوي�ر العقاري والمملوكة 
بنسبة ٢٩,٩٩٪ لمجموعة صافوال والتي 

يتولى عضوية مجلس إدارتها ثالث أعضاء 
ممثلين لمجموعة صافوال والذين هم أيضًا 
أعضاء بمجلس إدارة صافوال. وهم (أ.محمد 

الفضل، د. سامي باروم) باإلضافة إلى 
المهندس ريان محمد فايز الرئيس التنفيذي 

السابق لمجموعة صافوال (الذي استقال 
اعتبارًا من ٨ فبراير ٢٠١٨م).

٤٣٫٠٢ مليون ريالإجمالي قيمة التعامل 

*  إن العقود والمعامالت التجارية التي يتوقع أن تCتم بين مجموعة صافوال وشركاتها الفرعية ويكون ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة فيها (مباشرة أو غير مباشرة) يتم أخذ موافقة 
مسبقة من الجمعية عليها وتجديدها بصفة سنوية خالل االجتماع السنوي للجمعية، وحيث أن المعامالت أعاله تCتم بصفة مستمرة، عليه يقترح المجلس تجديدها لعام قادم خالل 

الجمعية القادمة وفقًا لما يرد في جدول أعمالها.
.

ل) وصف ألي صفقة بين الشركة و أطراف أخرى ذات عالقة:
إن المعامالت التالية تمت مع أطراف ذات عالقة والتي تCتمثل 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 وفقًا لألسس المتعارف 
عليها مع الغير ودون أي تفضيالت:

قيمتهامدتهانوع الصفقة نوع عالقته بالشركةالطرف ذو العالقة م

شركة بنده للتجزئة١.
وشركة عافية العالمية 

للتسوي�ق والتوزيع.

شركة بنده للتجزئة مملوكة بنسبة ٩١٪ 
لمجموعهة صافوال وشركة عافية 

العالمية للتسوي�ق والتوزيع مملوكة 
بالكامل لشركة صافوال لألغذية (كالهما 

شركات فرعة لصافوال)

شراء منتجات من 
زي�وت الطعام والسكر

٣١٩٫٦٠ مليون ريالخالل عام ٢٠١٧م

شركة بنده للتجزئة وشركة ٢.
المتون العالمية لالستCثمار 

العقاري القابضة.

شركة بنده للتجزئة مملوكة بنسبة ٩١٪ 
وشركة المتون العالمية لالستCثمار 

العقاري القابضة (إحدى شركات 
مجموعة صافوال) 

إي�جار محالت ومراكز 
تجارية

٤٥٫١١ مليون ريالخالل عام ٢٠١٧م

١٦,٠٧ مليون ريالخالل عام ٢٠١٧مغير تجارية شركة زميلةإنتاج٣.

٤٣,٩٠ مليون ريالخالل عام ٢٠١٧مغير تجارية شركة زميلةشركة المراكز العربCية الحكير٤.

سي فود إنترناشیونال ون ٥.
 المنطقة الحرة
صافوال لألغذية

٨,٣٢ مليون ريالخالل عام ٢٠١٧متجاريةشركة زميلة

١٢,٧٦ مليون ريالخالل عام ٢٠١٧مغير تجارية 

سي فود انترناشونال هولدكو- ٦.
صافوال لألغذية

٦,٠١ مليون ريالخالل عام ٢٠١٧مغير تجارية شركة مشتركة

شركة بونوس لألغذية ٧.
المحدودة- صافوال لألغذية 

١,١٠ مليون ريالخالل عام ٢٠١٧مغير تجارية شركة زميلة

 شركة جسور القابضة-٨.
إستCثمار صافوال

٣,٧٥ مليون ريالخالل عام ٢٠١٧مغير تجارية شركة مست`ثمر فيها

 الشركة المتحدة للسكر،٩
مصر- صافوال لألغذية

٤٥,٢٥ مليون ريالخالل عام ٢٠١٧مغير تجارية شركة زميلة

٣١,٦٤ مليون ريالخالل عام ٢٠١٧متجارية

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة - ت�تمة
ك) المعامالت مع أطراف ذات عالقة - ت�تمة

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة - ت�تمة

م-١) إقرارات مجلس اإلدارة وفقًا لالئحة الحوكمةللعام ٢٠١٧م:
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:

اإلقرار/ التNأكيدم.

ال توجد أي تحفظات من مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية للمجموعة وفقًا لتقري�ره عن العام ٢٠١٧م. هذا ويلتزم مجلس ١.
اإلدارة بتزويد هيئة السوق المالية بأي معلومات إضافية تطلبها في أي وقت في حالة إبداء المراجع ألي تحفظات حول القوائم 

المالية السنوية.
ال يوجد أي اختالف عن معايCير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيCين. ٢.
.٣ (KPMG) ين مكتبCير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، حيث تم تعيCلم يوِص مجلس اإلدارة خالل العام ٢٠١٧م بتغي

لمراجعة حسابات الشركة للعام ٢٠١٧م ولم يتم استبداله خالل العام. 
لم يقم المراجع الخارجي للمجموعة خالل العام ٢٠١٧م بتقديم أي خدمات ذات طبيعة استشارية للشركة ولم يتلق أي أتعاب في ٤.

هذا الخصوص.
لم يحدث أن تسلمت الشركة من المحاسب القانوني للشركة طلبًا بانعقاد الجمعية العامة خالل السنة المالية المنتهية ولم يتم ٥.

انعقادها.
لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.٦.
لم يتم تنفيذ أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو ٧.

تنظيمية أو قضائية أخرى.
تؤكد الشركة بأنها لم تضع أي إجراء أو قيد قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت.٨.
تؤكد الشركة أنه لم يحدث أن تسلمت من مساهمين يملكون ٥٪ من رأس المال أو أكثر طلبًا بانعقاد الجمعية العامة أو إضافة بند ٩.

إلى جدول أعمالها أو أكثر عند إعداده خالل العام ولم يتم انعقادها.
تؤكد الشركة بأنها ال تطبق برامج منح العاملين ألسهمًا أو نصيبًا من األرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وال يوجد صندوق مستقل ١٠.

لإلنفاق على تلك البرامج، وسيتم اإلفصاح عن ذلك متى ما تم تبنيها من قبل الشركة بعد أخذ الموافقات الالزمة من الجهات 
النظامية. 

لم يتلق رئيس مجلس اإلدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من األعضاء أو أكثر خالل السنة المالية المنتهية ٢٠١٧م.١١.
لم يقم مجلس اإلدارة بإبراء أي من مديني الشركة من التزاماتهم خالل العام ٢٠١٧م.١٢.
ال توجد أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتCتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركات التابعة ١٣.

عدا ما تم ذكره في هذا التقري�ر في الفقرة (ج) من البند (١٣) بخصوص ملكية بعضهم في شركة هرفي للخدمات الغذائية (شركة 
تابعة وفقًا للمعايCير المحاسبية الدولية.

ال توجد أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتCتاب تعود لكبار التنفيذيCين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركات التابعة.١٤.
ملحوظة: علمًا بأن الشركة قد أفصحت عن مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيCين وأقربائهم في هذا التقري�ر. 

ال توجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة ألي غرض من األغراض وبالتالي ال توجد تفاصيل عن استخداماتها .١٥.
ال توجد أدوات دين صادرة للشركات التابعة لمجموعة صافوال عدا ما تم تفصيله في هذا التقري�ر في البند (و-٣).١٦.
ال توجد فئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحوي�ل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتCتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو ١٧.

منحتها الشركة خال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.
ال توجد أي حقوق تحوي�ل أو اكتCتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحوي�ل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتCتاب، أو حقوق ١٨.

مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، وقيمة األوراق المالية المتبقية، سواًء كانت ١٩.

أوراق مالية مدرجة اشترتها الشركة، أو اشترتها شركاتها التابعة.
ال توجد أي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيCين ٢٠.

وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة واألربعين من قواعد التسجيل و اإلدراج، وأي تغيCير في تلك 
الحقوق خال السنة المالية األخيرة. 

بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيCين عن أي مكافآت:٢١.
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 ٢٠١٧م وتبرع بها لدعم صندوق ت�كافل موظفي صافوال والبالغة (٢٧٠٫١٧٥) 

ريال".
ب) أحد كبار التنفيذيCين. (ال توجد)

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة - ت�تمة
م) اإلقرارات وما ُطبق من أحكام الئحة الحوكمة وما لم ُيطبق وإجراءات فاعلية الحوكمة والمبادرات والجوائز: 



٨٨٨٩

القوائم الماليةمجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧ممجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧م تقري�ر مجلس اإلدارة التقري�ر االستراتيجي

اإلقرار/ التNأكيدم.

ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.٢٢.
يقر مجلس اإلدارة بما يلي:٢٣.

أن سجالت الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.  أ) 
أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة و ُنفذ بفاعلية.  ب) 

 ج)  أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة(مجموعة صافوال) على مواصلة نشاطها..
ال توجد توصيات للجنة المراجعة تعارضت مع قرارات مجلس اإلدارة، ولم يرفض المجلس األخذ بأي توصيات بشأن تعيCين مراجع حسابات ٢٤.

الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقيCيم أدائه أو تعيCين المراجع الداخلي خالل العام.
تؤكد الشركة بأنها قد قامت خالل شهر يناير ٢٠١٣م بإصدار صكوك لعدد من المستCثمري�ن بمقدار ١,٥ مليار ريال كإصدار أول من إجمالي ٢٥.

قيمة صكوك مساوية لرأسمال الشركة، سيتم طرحها على مراحل، حيث سبق أن وافقت الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها 
المنعقد بتاري�خ ٢٠١٢/١٢/٥م. 

م-٢) إجراءات اإلشراف العام على نظام الحوكمة ومراقبة مدى فاعليته وتعديله:
يوجد لدى صافوال دليل وقواعد للحوكمة تم تطوي�ره وإقراراه ألول مرة عام ٢٠٠٤م، 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 ٢٠١٧م – بعد صدور الئحة الحوكمة في فبراير ٢٠١٧م - بمراجعة وتحديث قواعدها ولوائحها وسياساتها الخاصة بالحوكمة وتم 

إعتمادها من قبل األجهزة اإلدارية المختصة بالشركة سواء مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة للمساهمين (حيثما ينطبق). 
كما يتم متابعة متطلبات الحوكمة من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، فضالً عن وجود إدارة مختصة للحوكمة وااللتزام وفري�ق   •

داخلي مؤهل 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 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   •

إقليميًا ودوليًا. 
كما تقوم صافوال بعرض تجاربها على المقّيمين المحليCين واإلقليميCين والدوليCين لمعرفة مواطن القوة والضعف والعمل على وضع   •

لتحسينها. خطط 
(www.savola.com) قامت صافوال باإلفصاح عن كافة قواعد وسياسات ولوائح الحوكمة في موقعها اإللكتروني  •

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة - ت�تمة
م) اإلقرارات وما ُطبق من أحكام الئحة الحوكمة وما لم ُيطبق وإجراءات فاعلية الحوكمة والمبادرات والجوائز - ت�تمة

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة - ت�تمة

م-٣) ما ُطبق من أحكام الئحة الحوكمة وما لم يطَبق وأسباب ذلك:
تطبق الشركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستCثناء األحكام الواردة أدناه:

م.
 رقم المادة/

أسباب عدم التطبيقرقم المادة/ الفقرة الفقرة 

المادة (٢٠)١.
الفقرة (١٠)

عوارض اإلستقالل:
 ١٠) 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، إال أن استقالليته لم تCت�أثر لعدم 

وجود حاالت تعارض مصالح للعضو وهو يعتبر من الكفاءات المتميزة 
وله خبرة واسعة وغنية والتي تمتد ألكثر من ٣٠ عامًا في مجال إدارة 
الشركات، كما أن وجوده ضمن عضوية المجلس يحقق التنوع المطلوب 

في مجلس اإلدارة.
المادة (٣٢)٢.

الفقرة (ب)
اجتماعات مجلس اإلدارة:

ب) يعقد مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات في 
السنة على األقل، بما ال يقل عن اجتماع واحد 

كل ثالثة أشهر.

عقد مجلس اإلدارة (٧) اجتماعات خالل السنة تضمنت ورشة عمل لمدة 
(يومين) خالل شهر ديسمبر من العام ٢٠١٧م، إال هناك فترة من يوم ١٩ 

يناير وحتى ٣ مايو لم يعقد اجتماع للمجلس، وهي تزيد على ثالثة 
أشهر، حيث تم جدولة اجتماع الثاني للمجلس ليكون يوم ٤ مايو ٢٠١٧م 

بسبب تمديد مدة اإلفصاح المتعلق بالنتائج المالية للربع األول من 
العام بعد تطبيق معايCير المحاسبة الدولية ألول مرة والتي أصبحت 

ثالثين يومًا من نهاية الربع بدالً من ١٥ يومًا حسب النظام السابق، حيث 
درجت صافوال على جدولة اجتماعاتها لت�كون متزامنة مع مهلة 

اإلفصاح عن النتائج المالية مما يمكن المجلس من الوقوف على أداء 
الشركة واتخاذ القرارات المناسبة في ضوء ذلك.

التقي�يم:المادة (٤١)٣.
أ) يضع مجلس اإلدارة – بناًء على اقتراح لجنة 

الترشيحات – اآلليات الالزمة لتقيCيم أداء 
المجلس وأعضائه ولجانه واإلدارة التنفيذية 

سنويًا وذلك من خالل مؤشرات قياس أداء 
مناسبة ترتبط بمدى تحقيق األهداف 

االستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر 
وكفاية أنظمة الرقابةالداخلية وغيرها، على 

أن تحدَّد جوانب القوة والضعف واقتراح 
معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

ب) يجب أن ت�كون إجراءات تقيCيم األداء مكتوبة 
وواضحة وأن يفَصح عنها ألعضاء مجلس 

اإلدارة واألشخاص المعنيCين بالتقيCيم.
ج) يجب أن يشتمل تقيCيم األداء على المهارات 

والخبرات التي يمتلكها المجلس، وتحديد 
نقاط الضعف والقوة فيه، ..... إلخ

درجت مجموعة صافوال على عمل تقيCيم دوري ألداء مجلس إدارتها 
وذلك منذ عام ٢٠٠٩م، كان آخرها التقيCيم الذي تم خالل ٢٠١٤/٢٠١٥م. 

بدات الشركة خالل عام ٢٠١٧م في إجرءات عمل تقيCيم للمجلس 
وأعضائه ولجانه، إال أن عملية التقيCيم تستغرق بعض الوقت خاصة 
عملية اختيار الجهة المتخصصة والمستقلة في ضوء حداثة هذه 

الممارسة في المنطقة، حيث تم إجراء عدد من المقابالت مع عدد من 
الجهات للقيام بهذه العملية تحت اشراف لجنة المكافآت والترشيحات 

وستواصل اللجنة جهودها الختيار أحد هذه الجهات والتعاقد معها 
ويتوقع أن ت�كتمل عملية التقيCيم خالل العام ٢٠١٨، وسيتم نشر ما تم 

من جهود خالل تقري�ر مجلس اإلدارة للعام القادم.
علمًا بأن صافوال تقوم سنويًا بعمل تقيCيم لكبار تنفيذيCيها وفقًا 

لمعاير ومؤشرات محددة لألداء، وقد تم ذلك للعام ٢٠١٧م. 

تشكيل لجنة إدارة المخاطر:المادة (٧٠)٤.
تشكَّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة 

تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها 
وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس اإلدارة غير 

التنفيذيCين. وُيشترط أن 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 من خالل تعيCين فري�ق مختص في إدارة المخاطر 
لت�أسيس أعمال وأنشطة اإلدارة، علمًا بأنه يتم حاليًا االستعانة بجهة 

خارجية متخصصة في مجال إدارة المخاطر، كما أن الشركة في طور 
إطالق إدارة المخاطر المؤسسية لمجموعة صافوال خالل العام والتي 
من شأنها أن تعزز المشاركة الفعالة من مجلس اإلدارة وفري�ق اإلدارة 
التنفيذي في عملية إدارة المخاطر لضمان رؤية موحدة للمخاطر التي 
تواجه صافوال، هذا وسيقوم المجلس بت�كوي�ن هذه اللجنة متى ما رأى 

ذلك ضروريًا.
ال ينطبق لعدم تشكيل لجنة إلدارة المخاطر لألسباب المذكورة أعاله.اختصاصات لجنة إدارة المخاطر.المادة (٧١)٥.
اجتماعات لجنة إدارة المخاطر:المادة (٧٢)٦.

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

إلى ذلك.

لم يتم تشكيل لجنة إدارة المخاطر لألسباب المذكورة أعاله.

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة - ت�تمة
م) اإلقرارات وما ُطبق من أحكام الئحة الحوكمة وما لم ُيطبق وإجراءات فاعلية الحوكمة والمبادرات والجوائز - ت�تمة
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م.
 رقم المادة/

أسباب عدم التطبيقرقم المادة/ الفقرة الفقرة 

الفقرة (٢) ٧.
من المادة 

(٨٥)

العاملين:  تحفيز 
أن تضع الشركة "برامج منح العاملين أسهمًا 

في الشركة أو نصيبًا من األرباح التي تحققها 
وبرامج التقاعد، وت�أسيس صندوق مستقل 

لإلنفاق عل تلك البرامج".

تم تعديل النظام األساس ليسمح للشركة بالقيام ببرنامج منح 
العاملين ألسهمها، كما تقوم لجنة المكافآت والترشيحات حاليًا 

بدراسة هذا األمر مع جهة متخصصة، وسيتم عرض الموضوع بعد 
بلورته على مجلس اإلدارة للتوصية بخصوص للجمعية العامة.

االجتماعية:المادة (٨٧)٨. المسؤولية 
تضع الجمعية العامة العادية – بناًء على اقتراح 

من مجلس اإلدارة – سياسة ت�كفل إقامة التوازن 
بين أهدافها واألهداف التي يصبو المجتمع 

إلى تحقيقها؛ بغرض تطوي�ر األوضاع االجتماعية 
للمجتمع. واالقتصادية 

تCتبنى 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. 

فضالً عن ذلك توجد لجنة منبثقة من مجلس اإلدارة لمتابعة أعمال 
المسئولية 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 ضروريًا. 

تشكيل لجنة حوكمة الشركات:المادة (٩٥)٩.
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، سنويًا على األقل، 
بالتقاري�ر والتوصيات التي تCتوصل إليها.

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 ضروريًا.

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة - ت�تمة
م) اإلقرارات وما ُطبق من أحكام الئحة الحوكمة وما لم ُيطبق وإجراءات فاعلية الحوكمة والمبادرات والجوائز - ت�تمة

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة - ت�تمة

م-٤) مبادرات وجوائز:
:(P&S) ١) تصنيف صافوال ضمن أفضل ١٠ شركات على مستوى الشرق األوسط وشمال أفريقيا

نتيجة لجهود صافوال المتميزة في مجال الحوكمة وحرصها المستمر على تطبيق نظام الحوكمة من خالل التزامها بقواعد وسياسات 
الحوكمة الخاصة بها وشركاتها الفرعية وتطبيق األنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات النظامية باإلضافة إلى تطبيق حزمة من 

الممارسات العالمية الجيدة في مجال الحوكمة والشفافية، فقد تم تصنيف مجموعة صافوال ضمن أفضل ١٠ شركات على مستوى الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا لتطبيقها وتوافقها مع معايCير الشفافية في مجال الحوكمة واالستدامة (العمل االجتماعي والبيئي) وفقًا 

للدراسة التي قام بها مؤشر ستاندارد آند بورز داو جونز P&S ومعهد حوكمة "اإلقليمي بدبي" (المتخصص في مجال الحوكمة)، وُتَعُد 
هذه الدراسة تقيCيمًا مستقالً لمدى التزام الشركة بمعايCير الحوكمة والعمل االجتماعي والبيئي، حيث تم تقيCيم أكبر ١٥٠ شركة مدرجة في 

األسواق المالية والبورصات التي تCتميز بالسيولة العالية في تداوالتها وذلك في عدد من األسواق من بينها (المملكة العربCية 
السعودية، اإلمارات العربCية المتحدة، والكويت، البحري�ن، ومصر، واألردن، ولبنان، والمغرب وعمان وتونس)، حيث تم اإلعالن عن نتائج هذا 

التقيCيم خالل المنتدى الذي عقد في منتصف ديسمبر ٢٠١٧ بمركز دبي المالي العالمي -دبي، اإلمارات العربCية المتحدة.

٢) إطالق مبادرة (خط النزاهة) للتبليغ عن الممارسات المخالفة:
انطالقا من القيم األخالقية لصافوال تم إطالق مبادرة (خط النزاهة) والتي تمكن كافة أصحاب المصالح بما في ذلك فري�ق اإلدارة التنفيذية 

وكبار المديري�ن والموظفين (الدائمين والمؤقتين وبدوام جزئي) والمساهمين والمدربCين والعمالء واألفراد وموظفي الوكاالت 
والمستشاري�ن، وموردين وبائعين والمجتمع ككل) من اإلبالغ عن أي ممارسات يشتبه أنها غير أخالقية من خالل استخدام خط النزاهة، مع 

 االحتفاظ بحق الُمَبلِغ الكامل في عدم الكشف عن هويته وتوفير الحماية الالزمة له وهو نظام مستقل وآمن تمامًا، حيث إن الحاالت
المبلغ عنها سيتم تحليلها من قبل متخصصين مستقلين ذوي خبرة في التحقيق في مثل هذه المسائل تحت إشراف لجنة المراجعة 

ومجلس إدارة صافوال.

إن خط النزاهة عبارة عن نظام تقاري�ر سري يغطي جميع عمليات صافوال في المنطقة، ويتيح لجميع أصحاب المصالح التبليغ عن الحوادث 
والحاالت التي تCتضمن ممارسات غير مشروعة أو سرقة أو احتيال أو فساد أو هدر أو سوء سلوك عن طري�ق الدخول على الرابط التالي: 
(hotline.savola.com) واتباع اإلرشادات البسيطة الموجودة على الموقع، وت�أمل صافوال بأن هذه الخدمة سوف تفتح قناة اتصال لكافة 

أصحاب المصالح، الذين يحتاجون إلى اإلبالغ عن أي مخالفات يتم مالحظتها. 

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة - ت�تمة
م) اإلقرارات وما ُطبق من أحكام الئحة الحوكمة وما لم ُيطبق وإجراءات فاعلية الحوكمة والمبادرات والجوائز - ت�تمة
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المقدمة
تشكلت لجنة المراجعة لمجموعة صافوال وتم اعتماد الئحة عملها بقرار صدر من الجمعية العامة للمساهمين حسب متطلبات المادتين 

رقم (١٠١) ورقم (١٠٤) من نظام الشركات، حيث تنص المادة (١٠٤) على 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 نسخًا 
كافية من هذا التقري�ر في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على األقل، لتزويد كل من رغب من 

المساهمين بنسخة منه، ويتلى التقري�ر أثناء انعقاد الجمعية".

يسرنا أن نشارككم تقري�ر لجنة المراجعة لمجموعة صافوال الذي أعد في ضوء متطلبات نظام الشركات وأنظمة ولوائح هيئة السوق 
المالية والئحة عمل اللجنة ، كما يسعدنا اإلجابة على استفسارات�كم بهذا الخصوص بعد قراءة ملخص التقري�ر من قبل رئيس لجنة المراجعة.

١) عضوية اللجنة: 
تم تعيCين لجنة المراجعة لشركة مجموعة صافوال في اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٣٨) والتي ُعقدت بتاري�خ ٢٦ يوليو ٢٠١٦م والتي 

بدأت اعتبارا من ١ يوليو ٢٠١٦م ولمدة ثالث سنوات واعتماد الئحة عملها المتضمنة مهامها، ومسئولياتها، وقواعد وضوابط عملها 
ومكافآت أعضائها، وخالل العام ٢٠١٧م تم تعديل الئحة عمل اللجنة للتوافق مع الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية 
في فبراير ٢٠١٧م وتم اعتماد هذه التعديالت من قبل الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها المنعقد بتاري�خ ٢ نوفمبر ٢٠١٧م، كما 

قام مجلس إدارة مجموعة صافوال بناًء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات بتعيCين الدكتور/ عمرو بن خالد كردي عضوًا في لجنة 
المراجعة بمجموعة صافوال (عضو مستقل من خارج المجلس)، وذلك اعتبارًا من تاري�خ ١١ فبراير ٢٠١٨م وحتى نهاية الدورة الحالية للجنة 

المراجعة والتي تنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠١٩م في المكان الذي شغر بعد استقالة األستاذ/ خالد بن محمد الصليع من عضوية لجنة المراجعة 
في ٢٩ أكتوبر ٢٠١٧م، وذلك بعد تعيCينه عضوًا في مجلس هيئة السوق المالية. علمًا بأن تعيCين د. عمرو كردي ال يعد نهائيًا وسيتم عرضه 

على أول اجتماع قادم للجمعية العامة لمساهمي مجموعة صافوال إلقراره حسب النظام.

٢)االجتماعات:
في ضوء الئحة عملها تعقد اللجنة إجتماعتها بناًء على دعوة من رئيسها، تجتمع لجنة المراجعة ٤ مرات على األقل في السنة وقد تزيد 
متى ما دعت الحاجة لذلك، وتعقد اجتماعات اللجنة عند اكتمال النصاب القانوني وذلك بحضور أغلبية أعضائها سواء أصالة أو توكيالً عن 

غيرهم من األعضاء، وقد عقدت لجنة المراجعة ٧ اجتماعات خالل العام ٢٠١٧م وباكتمال النصاب القانوني المحدد لذلك.

التشغيلي للمجموعة ٣)الهيكل 
إن الهيكل التنظيمي الحالي "النموذج التشغيلي" الذي تCتبناه صافوال كشركة قابضة استCثمارية استراتيجية يظهر استقالل النواحي 
التشغيلية للشركات الفرعية بصافوال، وفي المقابل، فإن جميع التعامالت التي تCتم بين لجان وإدارات المراجعة للمجموعة من جهة 

وشركاتها التابعة من جهة أخرى، ت�كون محكومة بالتمثيل اإلداري للمجموعة في عضوية لجان المراجعة بالشركات التابعة. 

تقري�ر لجنة المراجعة

تقري�ر لجنة المراجعة للعام ٢٠١٧م

٤) ملخص السيرة الذاتية ألعضاء اللجنة: 
أعضاء اللجنة من أعضاء مجلس إدارة صافوال سبق ذكر مؤهالتهم ضمن مؤهالت أعضاء المجلس سابقًا في متن هذا التقري�ر. 

بقية األعضاء من غير أعضاء مجلس اإلدارة وهم:

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاإلسمم

أعضاء لجنة المراجعة:
 تم ذكر وظائفه الحالية والسابقة ومؤهالته وخبراته ضمن أعضاء مجلس اإلدارةأ. فهد عبد اهللا القاسم١.

في صدر التقري�ر. أ. عبد العزيNز خالد الغفيلي ٢.
أ. عبد العزيNز إبراهيم العيسى٣.

يتولى حاليًا العديد من د. عبد الرؤوف سليمان باناجة٤.
العضويات في مجالس 
إدارات شركات واللجان 

منها عضوية لجنة 
المراجعة في شركة 

بنده للتجزئة، وشركة 
صافوال لألغذية وعدد 

من الشركات 
المساهمة األخرى.

شغل سابقًا منصب 
مستشار نائب محافظ 

مؤسسة النقد العربي 
السعودي (ساما)، 

ومستشار اقتصادي 
في وزارة المالية

دكتوراة في االقتصاد، 
جامعة كاليفورنيا، سانتا 

باربارا، ١٩٨١ (الواليات 
المتحدة األمريكية)

تقلد عدد من 
المناصب في عدد 

من البنوك المحلية 
واإلقليمية

 أ. خالد محمد الصليع*٥.
(استقال من عضوية اللجنة خالل 

شهر أكتوبر ٢٠١٧م) بعد تعينه عضوًا 
في مجلس هيئة السوق المالية)

عضو بمجلس إدارة 
هيئة السوق المالية

بكالوری�وس في العلوم عضو لجنة المراجعة 
اإلداریة، قسم المحاسبة، 

جامعة الملك سعود 
١٩٨٣، ودبلوم في 

االقتصاد والمحاسبة من 
معهد بولدر االقتصادي 
بكلورادو بأمريكا ويحمل 

المحاسبين  زمالة 
االمريكية  القانونيCين 

وزمالة مكافحة الغش 
واالختالس.

يمتلك خبرات عملية 
ألكثر من (٣٠) عامًا 

في المجال المالي 
وأعمال المراجعة 

الداخلية والتدقیق، 
المالي  والتحليل 
ومجال الحوكمة

تقري�ر لجنة المراجعة للعام ٢٠١٧م - ت�تمة
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٥) سجل حضور اجتماعات اللجنة: 
- فيما يلي بيان بحضور أعضاء لجنة المراجعة الجتماعات اللجنة المنعقدة خالل العام ٢٠١٧م.

اسم العضوم.
عدد مرات تسلسل االجتماعات خالل العام ٢٠١٧م وتواريخها

الحضور ١٧ ديسمبر ٢ نوفمبر٦ أغسطس٤ يونيو ٤ مايو ١٢ مارس ١٨ يناير

أ. فهد عبد اهللا القاسم (رئيس اللجنة)١.
(عضو مجلس إدارة مستقل)

(٦) من (٧)√√√√×√√

أ. عبد العزيZز بن خالد الغفيلي٢.
(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

(٧) من (٧)√√√√√√√

أ. عبد العزيZز إبراهيم العيسى٣.
(عضو مجلس إدارة مستقل)

(٦) من (٧)√√×√√√√

د. عبد الرؤوف باناجة٤.
(عضو خارجي - مستقل)

(٦) من (٧)√×√√√√√

أ. خالد محمد الصليع*٥.
(عضو خارجي - مستقل)

(٥) من (٥)ال ينطبقال ينطبق√√√√√

أ. طارق محمد إسماعيل–
(أمين سر اللجنة)

(٧) من (٧)√√√√√√√

تقري�ر لجنة المراجعة للعام ٢٠١٧م - ت�تمة
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٦) مكافآت أعضاء لجنة المراجعة للعام٢٠١٧ م (ريال سعودي):

المنصب اللجنة / اسم العضوم.

الثابتة المكافآت 
(عدا بدل حضور 

الجلسات)

بدل حضور الجلسات
(بواقع ٥ ألف ريال 

بدل المصروفاتالمجموعللجلسة)

 أ. فهد عبد اهللا القاسم١
(عضو مجلس إدارة مستقل) 

١٠٨,١٩٥٣٠,٠٠٠١٣٨,١٩٥٧,٣٠٥رئيس اللجنة

 أ. عبد العزيZز بن خالد الغفيلي٢
(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

١٠٨,١٩٥٣٥,٠٠٠١٤٣,١٩٥٧,٣٠٥عضوًا

 أ. عبد العزيZز إبراهيم العيسى٣
(عضو مجلس إدارة مستقل)

١٠٨,١٩٥٣٠,٠٠٠١٣٨,١٩٥١,٩٨٣عضوًا

 د. عبد الرؤوف باناجة٤
(عضو خارجي - مستقل)

–١٠٨,١٩٥٣٠,٠٠٠١٣٨,١٩٥عضوًا

 أ. خالد محمد الصليع٥
(عضو خارجي - مستقل)*

٧٥,٠٠٠٢٥,٠٠٠١٠٠,٠٠٠١٢,١٧٥عضو مستقيل

٥٠٧,٧٨٠١٥٠,٠٠٠٦٥٧,٧٨٠٢٨,٧٦٨المجموع

*  حيث أن األستاذ/ خالد الصليع عضو لجنة المراجعة، قد تم تعيCينه عضوًا بمجلس إدارة هيئة السوق المالية بناء على البيان الصادر من الهيئة بتاري�خ ٢٩ أكتوبر ٢٠١٧م، وحيث أن تعيCين 
سعادته عضوًا بمجلس إدارة الهيئة قد يتعارض مع استمراره كعضو في لجنة مراجعة لشركة مساهمة مدرجة، عليه فقد تقدم سعادته باستقالته من عضوية اللجنة اعتبارًا من تاري�خ 

تعيCينه بمجلس إدارة هيئة السوق المالية المشار إليه.

تقري�ر لجنة المراجعة للعام ٢٠١٧م - ت�تمة
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٧) ملخص ألهم مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة وما أنجزته خالل العام ٢٠١٧م
أ- التقاري�ر المالية

النظر في النتائج والقوائم المالية األولية الفصلية والسنوية والتوصية لمجلس إدارة صافوال بالموافقة عليها مع التركيز بصفة خاصة   •
على مدى نزاهة االفصاحات في القوائم المالية، التغيCيرات في السياسات المحاسبية، األحداث الهامة وغير المتوقعة، التحقق من 

التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية باإلضافة إلى مدى االلتزام بالمعايCير المحاسبية والمتطلبات القانونية األخرى.
الت�أكد من إنهاء كافة األمور المتعلقة بتحول صافوال إلى معايCير المحاسبة الدولية حتى يتسنى للمجموعة إصدار قوائمها المالية   •

طبقا لمعايCير المحاسبة الدولية خالل المدة النظامية المحددة.

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.
دراسة تقاري�ر المراجعة الداخلية، ومتابعة ومراقبة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها.  •

ج- المراجعة الخارجية
مراجعة عملية تعيCين مراجع الحسابات الخارجي للعام ٢٠١٧م، والتي تضمنت إرسال خمسة دعوات لمراجعي حسابات مرخص لهم   •

بمراجعة حسابات الشركات المتداولة وضمان استقالليتهم تماشيًا مع األنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الخصوص، وكذلك 
دراسة تحليل العروض المقدمة، والتي نتج عنها التوصية لمجلس اإلدارة بتعيCين مكتب كي بي إم جي الفوزان وشركاه (KPMG) كمراجع 

خارجي لحسابات مجموعة صافوال للعام المالي ٢٠١٧ بأتعاب قدرها (٦٩٠) ألف ريال لمراجعة حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات 
الختامية.

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 الخارجيCين 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
إطلعت لجنة المراجعة على تقري�ر المعامالت المقترحة مع أطراف ذات عالقة ضمن التقري�ر السنوي لمجلس اإلدارة والذي تضمن المعامالت 

التي تمت في ٢٠١٧م والمعامالت المقترحة في ٢٠١٨م وكذلك استعرضت اللجنة نتائج عملية الت�أكيد المحدود الذي تم من قبل مراجع 
الحسابات الخارجي للمعامالت مع األطراف ذات العالقة بمجموعة صافوال لسنة ٢٠١٧م والتي تضمنت ت�أكيد محدود على التبليغ المعد من 

قبل رئيس مجلس اإلدارة على جميع التعامالت مع أطراف ذات عالقة التي نفذتها الشركة خالل السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 
٢٠١٧م.

هـ- آلية تقديم المالحظات
اإلشراف والتوصية لمجلس إدارة صافوال بإطالق مبادرة (خط النزاهة) والتي تمكن كافة أصحاب المصالح بما في ذلك فري�ق اإلدارة 
التنفيذية وكبار المديري�ن والموظفين (الدائمين والمؤقتين وبدوام جزئي) والمساهمين والمدربCين والعمالء واألفراد وموظفي 

الوكاالت والمستشاري�ن، وموردين وبائعين والمجتمع ككل من اإلبالغ عن أي ممارسات يشتبه أنها غير أخالقية من خالل استخدام خط 
النزاهة، مع االحتفاظ بحق الُمَبلِغ الكامل في عدم الكشف عن هويته وتوفير الحماية الالزمة له.

و- التقري�ر السنوي لمجلس اإلدارة: 
قامت اللجنة باإلطالع على التقري�ر السنوي لمجلس اإلدارة للعام الفائت والذي تضمن النتائج المالية للمجموعة واإلفصاحات ذات العالقة 

بالمعامالت التي تمت مع أطراف ذات عالقة وخالصة وافية عن أداء الشركة وأنشطتها وأنشطة قطاعاتها المختلفة داخل المملكة 
وخارجها وذلك في ضوء نطاق عملها حسب الئحة عملها. 

ز- تقري�ر لجنة المراجعة
قامت اللجنة بإعداد تقري�ر لجنة المراجعة السنوي وأقرت توزيعه على المساهمين تماشيا مع المادة (١٠٤) من نظام الشركات، بما في 

ذلك إدراج التقري�ر كجزء مستقل من تقري�ر مجلس اإلدارة السنوي للمجموعة.

تقري�ر لجنة المراجعة - ت�تمة
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٨) آلية ونتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بصافوال:
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 عمليات صافوال وإجراءات الرقابة المطبقة فيها، بما في ذلك مدى 

مصداقية التقاري�ر المالية ونزاهتها، ومدى االلتزام باألنظمة والقوانين والسياسات المعمول بها، حيث تم تسليم هذه اإلقرارات عن العام 
٢٠١٧ وإيداعها لدى الشؤون القانونية للمجموعة.

 
تقوم إدارة المراجعة الداخلية للمجموعة وشركاتها التابعة بتنفيذ خطة المراجعة السنوية والمعتمدة من قبل لجنة المراجعة للمجموعة 

وشركاتها التابعة لتقيCيم وضع الرقابة الداخلية المطبقة مع التركيز على تقيCيم 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، والحصول على ت�أكيدات معقولة من فاعلية وكفاءة إجراءات الرقابة 
الداخلية خالل العام. 

وكذلك يقوم المراجع الخارجي للمجموعة بتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية 
خالية من األخطاء الجوهرية وفقا للمعايCير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة، والتي نتج عنها تقديم رأيا غير متحفظ على البيانات 

المالية المجمعة للمجموعة خالل العام٢٠١٧.

وبناء على الفحص السنوي إلجراءات الرقابة الداخلية محل االختبار خالل العام ٢٠١٧ من قبل لجنة المراجعة والمراجع الخارجي وإدارة 
المراجعة الداخلية في صافوال وشركاتها التابعة، فإن نتائج هذا الفحص وفرت ضمانات معقولة بشأن فاعلية وكفاءة العمليات واإلعداد 

والعرض العادل للتقاري�ر المالية وكذلك االمتCثال للقوانين واللوائح المعمول بها.

كما ننوه أنه ال يمكن الت�أكيد بشكل مطلق على شمولية عمليات الفحص والتقيCيم التي تCتم إلجراءات الرقابة الداخلية وذلك ألن عملية 
المراجعة في جوهرها تستند إلى أخذ عينات عشوائية كما هو مشار إليه أعاله، فضالً عن انتشار عمليات صافوال وتوسعها الجغرافي 

محليًا وإقليميًا.

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.

خاتمة: تم إعداد هذه التقري�ر من قبل لجنة المراجعة خالل العام ٢٠١٧م في ضوء المتطلبات النظامية والئحة عمل اللجنة ليقدم إلى 
الجمعية العام للمساهمين التي سيدعو لها مجلس اإلدارة وستنعقد خالل النصف األول من العام ٢٠١٨م (حسب المواعيد التي توافق 

عليها الجهات النظامية)، وتCتشرف اللجنة بالرد على كافة استفسارات المساهمين - على ما ورد بهذا التقري�ر - خالل اجتماع الجمعية 
العامة للمساهمين، واهللا ولي التوفيق والسداد.
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القوائم المالية تقري�ر مجلس اإلدارة التقري�ر االستراتيجيمجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧ممجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧م

القوائم المالية

٠٣



١٠٠١٠١

القوائم الماليةمجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧ممجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧م تقري�ر مجلس اإلدارة  التقري�ر االستراتيجي

الهبوط في قيمة الشهرة 
باإلشارة الى اإليضاح رقم ٣،(أ)،٢ الخاص بالسياسات المحاسبة المتعلقة بالشهرة وكذلك اإليضاح رقم ٥ الخاص باإلفصاح عن الشهرة.

كيفية معالجة االمر الرئيسي في مراجعتنا أمر رئيسي للمراجعة

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م، بلغت القيم الدفترية للشهرة ٤٥٠ مليون 
ريال سعودي (٢٠١٦م: ٦٨٧ مليون ريال سعودي).

تجرى المجموعة اختبار سنوي للهبوط في قيمة الشهرة. وألغراض 
تقيCيم المجموعة للهبوط في قيمة الشهرة، تستخدم اإلدارة 

نموذج القيمة قيد االستخدام لتحديد القيمة القابلة لالسترداد 
والتي من خاللها يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة 

بكل وحدة من وحدات توليد النقد ومقارنتها بقيمها الدفترية ذات 
العالقة. يتطلب نموذج القيمة قيد االستخدام إدخال العديد من 

االفتراضات الرئيسية التي تشمل تقدير حجم المبيعات المستقبلية 
واألسعار والت�كاليف التشغيلية والقيم النهائية ومعدالت النمو 

والخصم.

اعتبرنا الهبوط في قيمة الشهرة أمر رئيسي للمراجعة بسبب 
األحكام واالفتراضات الهامة التي اشتملت عليها إجراءات تقيCيم 

الهبوط في قيمة الشهرة.

قمنا بإجراءات المراجعة التالية فيما يتعلق بالهبوط في قيمة 
الشهرة. 

تقيCيم وتصميم وتنفيذ واختبار مدى كفاءة الضوابط الرئيسية • 
المتعلقة بإجراءات المجموعة للهبوط في قيمة الشهرة.

اشراك الخبير الفني لدينا الختبار االفتراضات الرئيسية التي • 
استخدمتها اإلدارة الحتساب القيمة قيد االستخدام. كما قمنا 
بتقيCيم مدى معقولية االفتراضات التي وضعتها اإلدارة فيما 

يتعلق بالتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ومعدالت النمو 
والخصم وأجرينا تحليل الحساسية المتعلق بهذه االفتراضات 

الرئيسية. 
مقارنة االفتراضات الرئيسية مع تلك المعايCير المستخدمة في • 

القطاع. كما طبقنا فهمنا للتوقعات المستقبلية لألعمال من 
المصادر الداخلية والخارجية وكذلك مقارنة التوقعات مع الخبرات 

السابقة.
إجراء تحليل الحساسية، والذي يتضمن تقيCيم أثر التخفيضات • 

المحتملة إلى حد معقول في معدالت النمو والتنبؤات النقدية 
المتوقعة لتقيCيم أثر االرتفاع الحالي المقدر للوحدات توليد النقد. 

التحقق من مدى دقة واكتمال المعلومات المقدمة من اإلدارة • 
التي استخدمتها كأساس لتقيCيم الهبوط في القيمة.

تقيCيم مدى كفاية اإلفصاحات التي قامت بها المجموعة فيما • 
يتعلق بالشهرة مع االخذ في االعتبار متطلبات معايCير المحاسبة 

ذات العالقة. 

الرأي 
لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة مجموعة صافوال («الشركة») والشركات التابعة لها («المجموعة»)، والتي تشمل قائمة المركز 
المالي الموحدة كما في السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر٢٠١٧م، والقوائم الموحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر والتغيرات 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 الموحدة المرفقة تعرض بعدل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 
السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر٢٠١٧م، وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاري�خ، وفقًا للمعايCير 
الدولية للتقري�ر المالي المعتمدة في المملكة العربCية السعودية، والمعايCير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين 

القانونيCين.

أساس الرأي 
لقد قمنا بالمراجعة وفقًا للمعايCير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربCية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايCير تم 

توضيحها في قسم «مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة» في تقري�رنا. ونحن مستقلون عن المجموعة وفقًا لقواعد 
سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربCية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، كما وفينا أيضًا بمتطلبات 

سلوك وآداب المهنة األخرى وفقًا لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساسًا لرأينا في 
المراجعة.

األمور الرئيسية للمراجعة 
األمور الرئيسية للمراجعة هي تلك األمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها األهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة 

للسنة الحالية. وقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند ت�كوي�ن رأينا فيها، ولم نقدم رأيًا منفصالً 
في تلك األمور. 

االعتراف باإليرادات  
باإلشارة إلى االيضاح رقم ٣، (م) الخاص بالسياسات المحاسبية المتعلقة باالعتراف باإليرادات وكذلك اإليضاح رقم ٣٠ الخاص باإلفصاحات ذات 

العالقة. 

كيفية معالجة االمر الرئيسي في مراجعتنا أمر رئيسي للمراجعة

خالل السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م، قامت المجموعة 
باالعتراف باإليرادات بمبلغ إجمالي ٢٣٫٨٣١ مليون ريال سعودي 

(٢٠١٦م: ٢٦٫٣٣١ مليون ريال سعودي).

تCتم جميع معامالت البيع للمجموعة بشكل مباشر، حيث يتم االعتراف 
بها في وقت محدد، وال تCتطلب سوى القليل من الحكم لممارستها. 

ومع ذلك، ففي بعض الحاالت، تقوم المجموعة بتسجيل اإليرادات 
من خالل المبيعات ألطراف ذات عالقة، وتوفر بعض العناصر حق 

االرجاع للعمالء. مما يزيد من مستوى الحكم لالعتراف باإليرادات في 
نهاية السنة.

تم اعتبار االعتراف باإليرادات أمر رئيسي للمراجعة نظرا لوجود خطر 
يتمثل في احتمال تجاوز اإلدارة للضوابط وتقديم تحريفات عن 

معامالت اإليرادات سواء من خالل االجتهادات المستخدمة عند تقدير 
المبيعات المرتجعة أو عند تسجيل معامالت وهمية عن اإليرادات. 

قمنا بإجراءات المراجعة التالية فيما يتعلق باالعتراف باإليرادات:
تقيCيم مدى مالئمة السياسات المحاسبة الخاصة بالمجموعة عن • 

االعتراف باإليرادات باألخذ باالعتبار متطلبات معايCير المحاسبة ذات 
العالقة. 

تقيCيم التصميم والتنفيذ واختبار مدى كفاءة الضوابط الخاصة • 
بالمجموعة بما في ذلك ضوابط مكافحة الغش لالعتراف باإليرادات 

وفقا لسياسة المجموعة. 
تقيم الترتيبات التعاقدية األساسية التي تشمل ترتيبات اإلرجاع • 

والخصم باألخذ باالعتبار التوثيق المالئم واالتفاقيات مع العمالء.
فحص عينة من معامالت المبيعات التي تCتم قبل نهاية السنة • 

لتقيCيم ما إذا تم االعتراف باإليرادات في الفترة الصحيحة. 
وضع توقعات لرصيد إي�رادات السنة الحالية بناًء على معلومات • 

تحليل االتجاهات واألخذ في االعتبار حجم المبيعات ومتوسط 
األسعار وفهمنا لكل سوق على حدى. ومن ثم أجرينا مقارنة لهذه 
التوقعات مع اإليرادات الفعلية، وعند الضرورة، يتم القيام بالمزيد 

من االستفسارات واالختبارات. 
اختبار القيود اليدوية المرحلة على اإليرادات لتحديد أي بنود غير • 

عادية أو غير نظامية. 
تقيCيم مدى كفاية االفصاحات في القوائم المالية الموحدة • 

للمجموعة مع األخذ في االعتبار متطلبات معايCير المحاسبة ذات 
العالقة. 

تقري�ر المراجع المستقل 
إلى السـادة / المساهمين 

شركة مجموعة صافوال (شركة مساهمة سعودية)
جدة – المملكة العرب&ية السعودية
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تقي�يم المخزون 
باإلشارة الى اإليضاح رقم ٣، (ح) الخاص بالسياسات المحاسبة المتعلقة بالمخزون وكذلك اإليضاح رقم ٩ الخاص باإلفصاح عن المخزون. 

كيفية معالجة االمر الرئيسي في مراجعتنا أمر رئيسي للمراجعة

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م، بلغ رصيد المخزون للمجموعة ٣٫١٢٦ 
مليون ريال سعودي (٢٠١٦م: ٣٫٣١٧ مليون ريال سعودي) بالصافي 

بعد خصم مخصص المخزون بطيء الحركة بمبلغ ٨٧ مليون ريال 
سعودي (٢٠١٦م: ١٢٢ مليون ريال سعودي). 

يظهر المخزون بسعر الت�كلفة وصافي القيمة القابلة للتحقق أيهما 
أقل وتقوم المجموعة، عند اللزوم بت�كوي�ن مخصص للمخزون بطيء 
الحركة. تحدد المجموعة مستوى التقادم لبنود المخزون باألخذ في 

االعتبار طبيعتها وأعمارها وصالحيتها وتوقعات بيعها باستخدام 
االتجاهات السابقة وعوامل نوعية أخرى. كما تقوم اإلدارة بتاري�خ 

كل تقري�ر بمراجعة تقيCيم المخزون ويتم تخفيض ت�كلفة المخزون 
عندما يتوقع بيع المخزون بت�كلفة أقل. 

تCتعامل المجموعة أیضًا في عقود التحوط للسلع الخاصة بمخزون 
السكر الخام. تقوم اإلدارة بالمحاسبة عن هذه العقود باستخدام 

طريقة سعر السوق، ومراجعة التقيCيم وفعالية التحوط في كل 
فترة تقري�ر وذلك عن طري�ق الحصول على أسعار من الوسطاء.

اعتبرنا ذلك أمر رئيسي للمراجعة بسبب األحكام واالفتراضات الهامة 
التي استخدمتها اإلدارة عند تحديد مخصص المخزون بطيء الحركة 

ومستوى شطب المخزون الالزم بناًء على تقيCيم صافي القيمة 
القابلة للتحقق. باإلضافة، فإن التحوط من السلع األساسية تCتضمن 

استخدام أساليب تقيCيم معقده وافتراضات جوهرية مثل أسعار 
الصرف المعمول بها وعروض األسعار المقابلة، والفروق في 

الت�كافؤ، وتقلب األسعار، وأداء األطراف المقابلة، ومخاطر االئ�تمان.

قمنا بإجراءات المراجعة التالية فيما يتعلق بتقيCيم المخزون:
تقيCيم مدى مالءمة السياسات المحاسبية للمجموعة لالعتراف • 

وقياس المخزون وفقًا لمتطلبات المعايCير المحاسبية ذات الصلة؛
تقيCيم التصميم والتنفيذ واختبار الفعالية التشغيلية لمراقبة • 

المجموعة فيما يتعلق باالعتراف والقياس الالحق للمخزون بما في 
ذلك رصد مخصص أصناف المخزون بطيء الحركة؛

تقيCيم مدى مالءمة سياسة المجموعة فيما يتعلق بمخصص • 
المخزون بطيء الحركة عن طري�ق إجراء اختبارات بأثر رجعي، ومقارنة 

التقديرات السابقة بالخسائر الفعلية؛ والتوقعات الحالية 
والمستقبلية فيما يتعلق بالمبيعات.

استخدام خبير ت�كنولوجيا المعلومات لدينا الختبار مدى ت�كامل تقري�ر • 
أعمار المخزون المستخدم من اإلدارة في تقيCيمها لمخصص 

المخززون بطيء الحركة. 
حضور جرد المخزون في مواقع مختارة لتحديد البنود المنتهية • 

الصالحية أو المفقودة أو بطيئة الحركة؛
اختبار صافي القيمة القابلة للتحقيق للمخزون التام الصنع من خالل • 

األخذ باالعتبار الترحيل الفعلي للمبيعات في نهاية السنة 
واالفتراضات المستخدمة من قبل اإلدارة للتحقق ما إذا تم تقيCيم 

المخزون بسعر الت�كلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق أيهما 
أقل.

إختبار رقابة اإلدارة الرقابة على إنشاء عالقة التحوط ومراقبة • 
فعالية التحوط ومالءمة االفتراضات المستخدمة في وضع عالمة 
على القيمة السوقية للمشتقات في تاري�خ التقري�ر بما في ذلك 

أسعار البورصة والمدخالت األخرى المباشرة وغير المباشرة القابلة 
للرصد؛

تقيCيم مدى كفاية اإلفصاح في القوائم المالية الموحدة • 
للمجموعة وفًقا للمعيار المحاسبي المطبق.

تقري�ر المراجع المستقل 
إلى السـادة / المساهمين 

شركة مجموعة صافوال (شركة مساهمة سعودية)
جدة – المملكة العرب&ية السعودية - تCتمة

األمور الرئيسية للمراجعة - تCتمة 
تقي�يم الشركات المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية

باإلشارة الى اإليضاح رقم ٣،(أ)،٣ الخاص بالسياسات المحاسبة المتعلقة بتقيCيم الشركات المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية وكذلك 
اإليضاح رقم ٧ الخاص باإلفصاحات ذات العالقة.

كيفية معالجة االمر الرئيسي في مراجعتنا أمر رئيسي للمراجعة

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م، بلغت القيمة الدفترية لالستCثمار في 
شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية ٧٫٩٢٤ مليون ريال 

سعودي (٢٠١٦م: ٧٫٤٩٩ مليون ريال سعودي).

يتم احتساب االستCثمارات في الشركات المحاسب عنها بطريقة 
حقوق الملكية، والتي يتم تحديدها وفًقا لمتطلبات المعايCير 

الدولية للتقاري�ر المالية. وتم اعتبار ذلك كأمر رئيسي للمراجعة 
نتيجة إلى أهمية المبالغ، والتعقيدات المرتبطة بتحديد القيم 

الدفترية في تواري�خ إعداد التقاري�ر، والمعامالت التجارية 
والرأسمالية مع المستCثمري�ن والحكم فيها لتحديد احتمال خسائر 

الهبوط في القيمة.

قمنا بإجراءات المراجعة التالية فيما يتعلق بتقيCيم الشركات المحاسب 
عنها بطريقة حقوق الملكية:

تقيم مدى مالئمة السياسات المحاسبة الخاصة بالمجموعة لقياس • 
االستCثمارات المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية تمشيا مع 

متطلبات المعايCير الدولية للتقاري�ر المالية.
تقيCيم تصميم وتنفيذ واختبار مدى كفاءة الضوابط الرئيسية • 

المتعلقة بإجراءات المجموعة باالعتراف والقياس الالحق للشركات 
المستCثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بما في ذلك عملية تقيCيم 

الهبوط في القيمة.
الت�أكد من مكونات االستCثمارات المحاسب عنها بطريقة حقوق • 

الملكية من جانب التفاصيل األساسية والدعم. 
تقيم العملية التي تم من خاللها تقوم المجموعة بتطوي�ر • 

توقعات التدفقات النقدية بالنسبة إلى الشركات المحاسب عنها 
بطريقة حقوق الملكية (عندما ت�كون هناك مؤشرات على هبوط 

في القيمة).
إشراك خبير التقيCيم الفني لدينا لتقيCيم االفتراضات الرئيسية • 

المستخدمة في حساب القيمة عند االستخدام. باإلضافة لذلك، 
قمنا بتقيCيم مدى معقولية االفتراضات التي وضعتها اإلدارة فيما 

يتعلق بالتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ومعدالت النمو 
والخصومات وأجرينا تحليالً لحساسية هذه االفتراضات الرئيسية.

اختبار دقة واكتمال المعلومات التي تعدها اإلدارة، والتي تم • 
استخدامها كأساس في تقيCيم الهبوط في القيمة.

تقيCيم مدى كفاية اإلفصاحات التي قامت بها المجموعة فيما • 
يتعلق بتقيCيم الشركات المستCثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 

وفقًا للمعيار المحاسبي المطبق.
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مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة
إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها العادل، وفقًا للمعايCير الدولية للتقاري�ر المالية المعتمدة في 

المملكة العربCية السعودية، والمعايCير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيCين، 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 هي المسؤولة عن تقدير قدرة المجموعة على البقاء كمجموعة مستمرة وعن اإلفصاح 
بحسب مقتضى الحال، عن األمور ذات العالقة باإلستمرارية، وإستخدام أساس اإلستمرارية في المحاسبة، ما لم ت�كن هناك نية لتصفية 

المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار واقعي بخالف ذلك.

والمكلفين بالحوكمة هم المسؤولون عن اإلشراف على عملية التقري�ر المالي في المجموعة.

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة
تCتمثل 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 عالٍ من الت�أكيد، إال أنه ليس ضمانًا على أن المراجعة التي تم القيام 

بها وفقًا للمعايCير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربCية السعودية ست�كشف دائمًا عن أي تحريف جوهري عندما يكون موجودًا. 
ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وُتَعد جوهرية إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على 

القرارات اإلقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية الموحدة.

وكجزء من المراجعة وفقا للمعايCير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربCية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على 
نزعة الشك المهني خالل المراجعة. وعلينا أيضًا:

تحديد مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة وتقديرها سواء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة • 
إستجابة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساًسا لرأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن 

غش أعلى من الخطر الناتج عن 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 قامت بها • 

اإلدارة.
إستنتاج مدى مناسبة إستخدام اإلدارة ألساس اإلستمرارية في المحاسبة، وإستنادًا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، ما إذا كان • 

هناك عدم ت�أكد جوهري ذا عالقة بأحداث أو ظروف قد تCثير شكًا كبيرًا بشأن قدرة المجموعة على البقاء كمجموعة مستمرة. وإذا َخُلصنا 
إلى وجود عدم ت�أكد جوهري، فإننا مطالبون بأن نلفت اإلنتباه في تقري�رنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالية 

الموحدة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية، فإننا مطالبون بتعديل رأينا. وتستند إستنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها 
حتى تاري�خ تقري�رنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تCتسبب في توقف الشركة المجموعة عن البقاء كمجموعة مستمرة.

تقويم 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 عرضًا عادالً.

الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة 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.

تقري�ر المراجع المستقل 
إلى السـادة / المساهمين 

شركة مجموعة صافوال (شركة مساهمة سعودية)
جدة – المملكة العرب&ية السعودية - تCتمة

األمور الرئيسية للمراجعة - تCتمة 
التغير في إطار إعداد القوائم المالية

باإلشارة الى اإليضاح رقم ٢ الخاص بأساس إعداد القوائم المالية الموحدة المتعلقة بتطبيق المعايCير الدولية للتقاري�ر المالية وكذلك اإليضاح 
رقم ٣٧ الخاص باإلفصاحات ذات العالقة بأثر تطبيق المعايCير الدولية للتقاري�ر المالية.

كيفية معالجة االمر الرئيسي في مراجعتنا أمر رئيسي للمراجعة

بالنسبة لجميع فترات وحتى السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م، 
كانت المجموعة تقوم وبإعداد وعرض قوائمها المالية الموحدة 

النظامية وفقا لمعايCير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة 
العربCية السعودية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين 

القانونيCين. 

بالنسبة للفترات المالية التي تبدأ من ١ يناير ٢٠١٧م، تCتطلب اللوائح 
المعمول بها من المجموعة إعداد وعرض قوائم المالية موحدة 

وفقًا للمعايCير الدولية للتقاري�ر المالية الصادرة عن مجلس معايCير 
المحاسبة الدولية والمعتمدة في المملكة العربCية السعودية 

وكذلك المعايCير واالصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية 
للمحاسبين القانونيCين (المعايCير الدولية للتقاري�ر المالية المعتدة 

في المملكة العربCية السعودية).

وعليه، قامت المجموعة بإعداد قوائمها المالية الموحدة للسنة 
المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م وفقًا للمعايCير الدولية للتقاري�ر 

المالية المعتمدة في المملكة العربCية السعودية باستخدام 
المعيار الدولي للتقري�ر المالي ١ «تطبيق المعايCير الدولية للتقاري�ر 

المالية ألول مرة». یتطلب المعیار تحدید أثر تعدیالت التحول في ضوء 
االختالفات بين اإلطار السابق باإلضافة إلی متطلبات اإلفصاح 

اإلضافیة التي تم إدراجھا في ھذه القوائم المالیة الموحدة وفي 
هذا الصدد، يعتبر االيضاح ٣٧ متعلقه بشكل خاصة، والتي تلخص 

التعديالت الرئيسية التي أجريت في فترات المقارنة واألساس 
المنطقي لذلك.

تم إعتبار ذلك كأمر رئيسي للمراجعة حيث أن تسويات التحول تCتطلب 
تغيرًا في إطار إعداد القوائم المالية واإلفصاحات حولها في 

القوائم المالية تCتطلب إهتمامًا إضافيًا خالل مراجعتنا.

قمنا بإجراءات المراجعة التالية فيما يتعلق بالتغير في إطار إعداد 
القوائم المالية:

الحصول على فهم للتحليل الذي نفذته اإلدارة لتحديد جميع • 
االختالفات الجوهرية بين اإلطار السابق للقوائم المالية والمعايCير 

الدولية للتقاري�ر المالية المعتمدة في المملكة العربCية السعودية 
التي يكون لها أثر على القوائم المالية للمجموعة. 

تقيCيم نتائج تحليل اإلدارة والقرارات الرئيسية المتخذة فيما يتعلق • 
بالتحول باستخدام معرفتنا بالمتطلبات ذات العالقة بالمعايCير 

الدولية للتقاري�ر المالية المعتمدة في المملكة العربCية السعودية 
وفهمنا ألعمال أنشطة المجموعة؛

اختبار مدى مالءمة وحساب تسويات التحول مع المعلومات • 
المالية األساسية والدعم ذي الصلة؛ و

تقيCيم االفصاحات المستخدمة فيما يتعلق بالتحول للمعايCير • 
الدولية للتقاري�ر المالية المعتمدة في المملكة العربCية السعودية 

من خالل االخذ باالعتبار المتطلبات ذات العالقة بالمعيار الدولي 
للتقري�ر المالي ١.

المعلومات األخرى 
إن اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى. وتشمل المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقري�ر السنوي، ولكن ال تCتضمن 

القوائم المالية الموحدة وتقري�رنا عنها، ومن المتوقع أن يكون التقري�ر السنوي متاح لنا بعد تاري�خ تقري�رنا هذا.

وال يغطي رأينا في القوائم المالية الموحدة المعلومات األخرى، ولن ُنبدي أي شكل من أشكال االستنتاج الت�أكيدي فيها.

وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله عندما تصبح متاحة، وعند فعل 
ذلك، األخذ في الحسبان ما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة، أو مع المعرفة التي حصلنا 

عليها خالل المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري.

عندما نقرأ التقري�ر السنوي، إذا َخُلَصنا إلى وجود تحريف جوهري فيه، نكون مطالبين باإلبالغ عن األمر للمكلفين بالحوكمة.
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قائمة المركز المالي الموحدة
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م

(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
إيضاح

٣١ ديسمبر
٢٠١٧م

٣١ ديسمبر
 ٢٠١٦م

١ يناير
 ٢٠١٦م

الموجــودات
الموجودات غير المتداولـة

٧,٥٦١,٦٧٥٧,٩٦٦,٦٢٢٨,٨١٨,٧١١ ٤ممتلكات، آالت ومعدات
٤٥٠,١٥٥٦٨٦,٩٩٨١,٠٦٤,٧٣٨ ٥شهرة 

٣٠,٦١٣٣٤,٢٥٦٣٠,٦٣٨ ٦استCثمار عقاري
٧,٩٢٤,٣٨٩٧,٤٩٨,٥٩٨٧,٣١٧,١٩١ ٧استCثمار في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية

٤٧١,٥٠٧٦١٢,٤٢١٧٠٩,٢٧٥ ٨استCثمارات متاحة للبيع
٧٨,٥٥٨١٠,٧٥١١٧٧,٢٠٧ ذمم مدينة طويلة األجل

––١٠,٢٤٠ ١١مشتقة مالية 
٢٨,٢٩٦٢٨,٦٩٣٦٩,٧٦٣ ٢٠موجودات ضري�بية مؤجلة

١٦,٥٥٥,٤٣٣١٦,٨٣٨,٣٣٩١٨,١٨٧,٥٢٣إجمالي الموجـودات غير المتداولة
الموجودات المتداولـة 

٣,١٢٥,٥٠٣٣,٣١٧,١٢٨٥,٠٠٩,٧١٤ ٩مخزون
٩٧٠,٦١٨١,٢٥٢,١٢٢٨٢٨,٠٩١ ١٠ذمم مدينة تجارية

١١١,٢١٩,٤٧٢١,٣٤٢,٩٧٣١,٧١٠,٨٠٨مدفوعات مقدمًا وذمم مدينة أخرى
١,٢٩٨,١١٧١,٤٠٤,٨٠٨٢,٠٨٩,٩٨٢ ١٢نقد وما في حكمه

٦,٦١٣,٧١٠٧,٣١٧,٠٣١٩,٦٣٨,٥٩٥
–١٣٣٩,٦٧٧١,١٣٢,٠٢٦موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع

٦,٦٥٣,٣٨٧٨,٤٤٩,٠٥٧٩,٦٣٨,٥٩٥إجمالي الموجودات المتداولة 
٢٣,٢٠٨,٨٢٠٢٥,٢٨٧,٣٩٦٢٧,٨٢٦,١١٨إجمالي الموجودات 

حقوق الملكية والمطلوبات 
٥,٣٣٩,٨٠٧٥,٣٣٩,٨٠٧٥,٣٣٩,٨٠٧ ١٤حقوق الملكية

٣٤٢,٩٧٤٣٤٢,٩٧٤٣٤٢,٩٧٤ رأس المال
١,٧٧٤,٠٨٥١,٧٧٤,٠٨٥١,٧٧٤,٠٨٥ ١٥عالوة إصدار

٤,٠٠٠٤,٠٠٠٤,٠٠٠ احتياطي نظامي
(٦١٨)(٣٢,٠٢٣)(١٠٨,٦٤٩) ١٦احتياطي عام

(١٧١,٣٧٥)(١٧١,٣٧٥)(١٦١,٥٩٨) احتياطي القيمة العادلة
–(٩٢٦,٢٨٧)(١,٢٦٠,٥٠٩) أثر المعامالت مع حقوق الملكیة غیر المسیطرة دون تغیCیر في السیطرة

٢,٨٩٨,٧٥٦١,٨٨٥,٨٤٣٢,٩٣٨,٢٨٢أرباح مبقاة
٨,٨٢٨,٨٦٦٨,٢١٧,٠٢٤١٠,٢٢٧,١٥٥حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة

١٧٨٧٩,١١٤١,٠٣٢,٨١٠١,٣٠٨,٩٣٩حقوق الملكية غير المسيطرة
٩,٧٠٧,٩٨٠٩,٢٤٩,٨٣٤١١,٥٣٦,٠٩٤إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات 
المطلوبات غير المتداولة 

٣,٥٢٩,٤٣٤٤,٤٥٥,٩٥٦٤,٧٧٧,٨٤٦ ١٨سلف وقروض
٦٦٣,٧٣٢٦٠٩,٢٥١٥٤٣,١١٥ ١٩منافع الموظفين

٦٦,٥٦٨٥٥,٩٤١١١٦,٤٤٩ ٢٠إلتزام ضري�بي مؤجل
٢١٠,٤٣٦٢١٥,٥٨١٢٣٢,٤٩٧ذمم دائنة طويلة األجل
٣٧٢٥٨,٧٥٥٢٠٢,٢٤٨١٦٠,٣٠٧ (ح)عقود إي�جار طويلة األجل

––١١١٥٩,٩٧٩مشتقة مالية 
٣٧٩٨,٠٧٨٩٢,٣٢٦٩٧,٠٨٣ (ك)مخصص مقابل ت�كلفة إعادة األصل لحالته

٤,٩٨٦,٩٨٢٥,٦٣١,٣٠٣٥,٩٢٧,٢٩٧إجمالي المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة

١٨٣,٨٦٧,٤٢٨٤,٦١٢,٠٨٠٥,٠٩٩,٤٤٣سلف وقروض
٢١٢,٤٧١,١٢١٢,٤٩٥,٧٤٨٣,٢١٣,٧٩٠ذمم دائنة تجارية

١١,٢٨٩٤٧,٧٣٠٢٦,١١٨الجزء المستحق من عقود اإليجار
٢٢٢,١٦٤,٠٢٠٢,٢٣٦,٥٣٦٢,٠٢٣,٣٧٦مستحقات ومطلوبات أخرى

٨,٥١٣,٨٥٨٩,٣٩٢,٠٩٤١٠,٣٦٢,٧٢٧
–١,٠١٤,١٦٥–١٣مطلوبات مصنفة كمحتفظ بها للبيع

٨,٥١٣,٨٥٨١٠,٤٠٦,٢٥٩١٠,٣٦٢,٧٢٧إجمالي المطلوبات المتداولة 
١٣,٥٠٠,٨٤٠١٦,٠٣٧,٥٦٢١٦,٢٩٠,٠٢٤إجمالي المطلوبات

٢٣,٢٠٨,٨٢٠٢٥,٢٨٧,٣٩٦٢٧,٨٢٦,١١٨إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

تعتبر اإليضاحات المرفقة من الصفحة ١١٢ إلى ١٧١ جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

تقري�ر المراجع المستقل 
إلى السـادة / المساهمين 

شركة مجموعة صافوال (شركة مساهمة سعودية)
جدة – المملكة العرب&ية السعودية - تCتمة

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة - تCتمة
لقد أبلغنا المكلفين بالحوكمة، فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة، بما في 

ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية إكتشفناها خالل المراجعة لشركة مجموعة صافوال وشركاتها التابعة.

لقد زودنا أيضًا 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 األمور التي تم إبالغها للمكلفين بالحوكمة، نحدد تلك األمور التي كانت لها األهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية الموحدة 
للسنة الحالية، وبناًء على ذلك ُتَعد األمور الرئيسة للمراجعة. 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 إم جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون

إبراهيم عبود باعشن 
ترخيص رقم ٣٨٢ 

جدة في ١٠ رجب ١٤٣٩هـ 
الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٨م
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تعتبر اإلي

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م

(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 للسنة المنتهية في
 ٣١ ديسمبر

٢٠١٦م٢٠١٧مإيضـاح

العمليات المستمرة:
٢٦,٣٣٠,٨٠٢ ٢٣,٨٣٠,٤٧٥ ٢٧اإليرادات

(٢١,٦٧٧,٨٣٨)(١٩,٤٣٩,٩٧٢)٢٨ت�كلفة اإليرادات
٤,٣٩٠,٥٠٣٤,٦٥٢,٩٦٤مجمل الربح

حصة في نتائج شركات مستCثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، بعد خصم الزكاة وضري�بة الدخل 
٧٧٥٢,٣٨٢٧٠٢,٠١١وتوزيعات أرباح مستلمة 

(٧٦٠,٦٥٦)(٧٦٧,٦٧٣)٢٩مصروفات إدارية
(٣,٥٤٧,٨١١)(٣,٣٥٣,٥٥٤)٣٠مصروفات بيع وتوزيع

(٥٧٣,٨٩٢)(٢٢٢,٠٢٤)٣١خسائر هبوط في القيمة
٧٩٩,٦٣٤٤٧٢,٦١٦الناتج من األنشطة التشغيلية

 ١٩٦,٠٨٣ ١٣٧,٦٣١  ٣٢إي�رادات تمويلية 
 (٧٥٤,٦٧٥)(٥٢٢,٩١٣) ٣٢ت�كاليف تمويلية 

(٥٥٨,٥٩٢)(٣٨٥,٢٨٢)صافي التZكلفة التمويلية 
–٧٦٩٣,٩٤٣ربح من استبعاد استCثمار

–١٦٨,١٤٤ربح من بيع حقوق إي�جار
(٨٥,٩٧٦)١,١٧٦,٤٣٩الربح / (الخسارة) قبل الزكاة وضريZبة الدخل 

(١٥٣,٠٢٢)(٧١,٩٢٥)٢٣مصروف الزكاة وضري�بة الدخل
(٢٣٨,٩٩٨)١,١٠٤,٥١٤الربح / (الخسارة) من العمليات المستمرة

العمليات الغير مستمرة:
(١٧٦,٢٦٠)١٣١٥,٦٠٥المكسب / (الخسارة) من العمليات الغير مستمرة، بعد خصم الضري�بة

(٤١٥,٢٥٨)١,١٢٠,١١٩صافي الربح / (الخسارة) للسنة
الدخل الشامل اآلخر

بنود لن يتم إعادة تصنيفها ضمن الربح أو الخسارة
(٢٥,٠٦٠)(١٣,٧٤٦)١٩إعادة قياس التزام المنافع المحّددة

بنود تم أو يمكن إعادة تصنيفها ضمن الربح أو الخسارة 
 (١,٠٠١,٦٠٢)(٤٣٤,٣٨٤) عمليات أجنبية – فروق ترجمة عمالت أجنبية

 (١٢٢,١٦٤)١٦٥٧,٠١٨استCثمار في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية – الحصة في الدخل الشامل اآلخر
 ١٠,٠٢٧ (٧,٧٠٧) ١٦تحوطات التدفق النقدي – الجزء الفعال للتغيرات في القيمة العادلة

 ٨٧,٠١٥ (١٤٠,٩١٤) ٨موجودات مالية متاحة للبيع – صافي التغير في القيمة العادلة
(١,٠٥١,٧٨٤)(٥٣٩٫٧٣٣)الخسارة الشامل اآلخر

(١,٤٦٧,٠٤٢)٥٨٠٫٣٨٦إجمالي الدخل / (الخسارة) الشامل اآلخر للسنة
الربح / (الخسارة) للسنة العائد إلى:

 (٣٦٣,٢٨٧)١,٠٢٥,٦١٨ مساهمي الشركة
 (٥١,٩٧١)٩٤,٥٠١ حقوق الملكية غير المسيطرة

(٤١٥,٢٥٨)١,١٢٠,١١٩الربح / (الخسارة) للسنة
إجمالي الدخل / (الخسارة) الشامل للسنة العائد إلى:

 (١,٣٤٢,٦٥٥)٥٦٧,٤٦٩مساهمي الشركة
(١٢٤,٣٨٧)١٢,٩١٧ حقوق الملكية غير المسيطرة

 (١,٤٦٧,٠٤٢)٥٨٠,٣٨٦ إجمالي الدخل / (الخسارة) الشامل للسنة
ربحية / (خسارة) السهم العائدة الى مساهمي الشركة (بالريال السعودي):

(٠,٦٨)٢٥١,٩٢األساسي والمخفض
ربحية / (خسارة) السهم -العمليات المستمرة العائد إلى مساهمي الشركة (بالريال السعودي):

(٠,٤٨)٢٥١,٨٨األساسي والمخفض

تعتبر اإليضاحات المرفقة من الصفحة ١١٢ إلى ١٧١ جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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٢٠١٦م٢٠١٧مإيضـاح

(١٢٥٫٥٤٣)٨٣٫٣٩٥صافي التغير في النقد وما في حكمه
(٢٠٤٫٣٦١)(١٩٠٫٠٨٦)أثر الحركة في أسعار الصرف على النقد وما في حكمه 
(١٥٤٫٤٥٨)–ناقصًا: النقد وما في حكمه المصنف كمحتفظ بها للبيع

١٫٤٠٤٫٨٠٨١٫٨٣٥٫٩٥٢النقد وما في حكمه في بداية السنة
١٫٢٩٨٫١١٧١٫٣٥١٫٥٩٠النقد وما في حكمه في نهاية السنة - ألغراض التدفق النقدي

٥٣٫٢١٨–وديعة نقدية مقيدة
١٢١٫٢٩٨٫١١٧١٫٤٠٤٫٨٠٨النقد وما في حكمه

جدول إضافي لمعلومات مالية غير نقدية 
(٢٥٫١٢١)(٧٦٫٦٢٦)احتياطي القيمة العادلة 

(١٫٠٠١٫٦٠٢)(٤٣٤٫٣٨٤)احتياطي ترجمة عمالت أجنبية 
–٩٫٧٧٧أثر المعامالت مع حقوق الملكیة غیر المسیطرة دون تغیCیر في السیطرة

–(٢٫٢٠٠)مكافآة أعضاء مجلس اإلدارة
(٢٥٫٠٦٠)(١٣٫٧٤٦)١٩احتياطي إكتواري

تعتبر اإليضاحات المرفقة من الصفحة ١١٢ إلى ١٧١ جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٢٠١٦م٢٠١٧مإيضـاح

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
(٤١٥٫٢٥٨)١٫١٢٠٫١١٩صافي الربح / (الخسارة) للسنة

تسويات لـ:
٤٨٠٥٫٢٩٢٧١٩٫٠٨٤ و ٦استهالك

٣٢٣٨٥٫٢٨٢٥٥٨٫٥٩٢صافي الت�كلفة التمويلية
حصة في نتائج شركات مستCثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، بعد خصم الزكاة والضري�بة 

(٧٠٢٫٠١١)(٧٥٢٫٣٨٢)٧ و ٨وتوزيعات أرباح مستلمة
٢٠٫٤٠٣–الحصة من التزام شركات زميلة

–(٣٠٫٤٨٢)١٣مكسب من بيع عمليات غير مستمرة 
–(٦٩٣٫٩٤٣)٧ربح من استبعاد استCثمار 

٣١٢٢٢٫٠٢٤٥٧٣٫٨٩٢خسارة الهبوط في القيمة 
–(٦٨٫١٤٤)١ربح من استبعاد حقوق إي�جار

٢٦٫٥٧٩١٥٫٦٠١خسارة من بيع ممتلكات، آالت ومعدات
١٩١٠٤٫٦٥٦٩٨٫٥٣٨مخصص منافع الموظفين

٢٠٫٠٦٦٦٣٫٥٥٤عقود اإليجار المحملة
٢٣٧١٫٩٢٥١٥٣٫٠٢٢مصروف الزكاة وضري�بة الدخل 

١٫٢١٠٫٩٩٢١٫٠٨٥٫٤١٧
التغيرات في:

٤٩٫٧٤٧١٫٠٤٨٫٠٢٩مخزون
(٥٠٤٫٩٠٦)٢٢٥٫٢٨٩ذمم مدينة تجارية 

١٧٫٧٧٢٥٦٫٦٦٧مدفوعات مقدمًا وذمم مدينة أخرى
(٢٦٦٫٤٠٧)٢٢٫٢٩٢ذمم دائنة تجارية 

٥٣٫٨٧٩١٫٠٠٦٫٦٢٢مستحقات ومطلوبات أخرى 

١٫٥٧٩٫٩٧١٢٫٤٢٥٫٤٢٢النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
(٥٩٦٫٦٨٥)(٣٣٥٫٦٣٦)ت�كاليف تمويلية مدفوعة

(٨٧٫٢٤٧)(٤٢٫٨٤٣) زكاة و ضري�بة دخل مدفوعة
(٤٥٫٦٦٨)(٥٦٫٣٨٦)١٩منافع موظفين مدفوعة 

١٫١٤٥٫١٠٦١٫٦٩٥٫٨٢٢صافي النقد من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االست�ثمارية

(١٫٢٦٤٫٥٤٢)(٦٧٢٫٨٣٩)٤ و ٦ استحواذ لممتلكات، آالت ومعدات
٣٥٫٠٥٨١٤٫١٣١متحصالت من بيع ممتلكات، آالت ومعدات

–٨٠٫٨٠٠متحصالت من استبعاد حقوق إي�جار
(٤١)(٧٠٫٧٨١)٧استحواذ إلستCثمارات 

–٧١٫١٢٠٫٠٠٠-١متحصالت من بيع استCثمار 
–١٦٫٠٧٦متحصالت من موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع

١٦٦٫٤٥٦(٦٧٫٨٠٧)صافي التغير في ذمم مدينة طويلة األجل
–٨٧٦صافي التغير في أصل ضري�بي مؤجل

(٢٠٫٤٠٣)–مساهمة في تسوية التزام شركة زميلة
٧٢٧٣٫٤٩٩٢٥٣٫١٦٨أرباح مستلمة

(٨٥١٫٢٣١)٧١٤٫٨٨٢صافي النقد المتوفر من / (المستخدم في) األنشطة اإلست�ثمارية
التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية

(٢٥٧٫٨٦٠)(٧٢٦٫٠٩٢)صافي التغير في السلف والقروض – المتداول
٢٦٢٫٣٠٨(٩٣٩٫١٦٢)صافي التغير في السلف والقروض – غير المتداول

١٣٫٣١٢–صافي التغير في وديعة مقيدة 
(٨٣٦٫٦٩١)(٧٫٩١١)توزيعات أرباح مدفوعة

٢٣١٥٣٩صافي التغير في الذمم الدائنة طويلة األجل 
–٨٫٧٨٩صافي التغير في اإللتزام الضري�بي المؤجل

(١٥١٫٧٤٢)(١١٢٫٤٤٨)صافي التغير في حقوق الملكیة غیر المسیطرة
(٩٧٠٫١٣٤)(١٫٧٧٦٫٥٩٣)صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

قائمة التدفقات النقدية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)



١١٢١١٣

القوائم الماليةمجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧ممجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧م تقري�ر مجلس اإلدارة  التقري�ر االستراتيجي

معلومات عامة - تCتمة   -١
الشركات التابعة المملوكة مباشرة للشركة - تCتمة   (١

شركات تابعة متوقفة النشاط وشركات قابضة ب-  

نسبة الملكية المباشرة (٪)

النشاط التجاري الرئيسيبلد الت�أسيسإسم الشركة التابعة
٣١ ديسمبر

٢٠١٧م
٣١ ديسمبر 

٢٠١٦م

شـركة أديم العربCية المحدودة («أديم»)*
المملكة العربCية 

١٠٠٨٠شركة قابضةالسعودية 
شركة األطر العربCية لإلستCثمار التجاري (شركة األطر العربCية القابضة 

لإلستCثمار التجاري «سابقًا»)
المملكة العربCية 

١٠٠١٠٠شركة قابضةالسعودية 

المجمعات الموحدة لإلستCثمار العقاري (تحت التصفية)
المملكة العربCية 

١٠٠١٠٠شركة قابضةالسعودية 
١٠٠١٠٠شركة قابضةاألردنشركة مدارك لإلستCثمارات

الشركة المتحدة لتطوي�ر الممتلكات 
المملكة العربCية 

١٠٠١٠٠متوقفة النشاطالسعودية 

شركة صافوال لإلستCثمارات الصناعية («إس آي آي سي»)**
المملكة العربCية 

٥٥شركة قابضةالسعودية
شركة عافية العربCية لألغذية (المحولة لشركة

صافوال لألغذیة)
المملكة العربCية 

١٠٠–متوقفة النشاطالسعودية 

خالل ديسمبر٢٠١٧م، استحوذت المجموعة على حصة ملكية بنسبة ٢٠٪ في شركة أديم مقابل مبلغ قدره ٥٢٫٢٩ مليون ريال سعودي وقد أدى إلى زيادة حصة ملكية المجموعة إلى ١٠٠٪. ولم   *
ينتج عن هذا االستحواذ أي تغير في السيطرة. تم تسجيل الربح الناتج بمبلغ ٩٫٧٧ مليون ريال سعودي ضمن حقوق الملكية تحت بند «أثر المعامالت مع حقوق الملكیة غیر المسیطرة دون تغیCیر 

في السیطرة».

تملك المجموعة حصص ملكية مسيطرة في إس آي آي سي من خالل ملكية غير مباشرة عن طري�ق شركة صافوال لألغذية. باإلضافة لذلك، قامت الشركة خالل شهر ديسمبر٢٠١٧م بإبرام   **
إتفاقية بيع / شراء أسهم مع شركة صافوال لألغذية حيث تقوم بتحوي�ل نسبة ملكية ٥ ٪ في إس أي أي سي بسعر متفق عليه بين الطرفين و کما في نهاية السنة ، لم ت�كتمل اإلجراءات 

القانونية للنقل.

شركة صافوال لألغذية    (٢
تملك الشركة األم نسبة ١٠٠٪ (٢٠١٦م: ١٠٠٪) من اسهم شركة صافوال لألغذية («اس اف سي») والتي تم ت�أسيسها كشركة مساهمة مقفلة 

وفقا للقرار الوزاري رقم ٢٣٦/ج بتاري�خ ٢١ ذو القعدة ١٤٣٥هـ (١٦ سبتمبر ٢٠١٤م). وقبل ان تCتحول إس إف سي الى شركة مساهمة مقفلة، 
كانت تعمل كشركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربCية السعودية تحت السجل التجاري رقم ٤٠٣٠١٨٠٧٨٢ والصادر في جدة 

بتاري�خ ٥ رجب ١٤٢٩هـ (٨ يوليو ٢٠٠٨م).

تعمل شركة صافوال لألغذية في تجارة الجملة والتجزئة للعناصر 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. 

معلومات عامة   -١
مجموعة صافوال هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربCية السعودية بموجب سجل تجاري رقم ٤٠٣٠٠١٩٧٠٨ صادر في 

مدينة جدة بتاري�خ ٢١ رجب ١٣٩٩هـ (الموافق ١٦ يونيو ١٩٧٩). ت�أسست الشركة بموجب نظام الشركات في المملكة العربCية السعودية بموجب 
المرسوم الملكي رقم م/٢١ بتاري�خ ٢٩ ربCيع األول ١٣٩٨هـ (الموافق ٩ مارس ١٩٧٨م). 

يقع مكتب الشركة المسجل على العنوان التالي: 
برج صافوال

المقر الرئيسي لألعمال «ذا هيد كوارترز بزنيس بارك»
شارع األمير فيصل بن فهد، 

جدة ٢٣٥١١- ٧٣٣٣،
المملكة العربCية السعودية.

تCتضمن القوائم المالية الموحدة المرفقة القوائم المالية لشركة مجموعة صافوال («الشركة») أو («الشركة األم») وشركاتها التابعة المحلية 
واألجنبية (يشار إليهم مجتمعين» بالمجموعة»). تقوم المجموعة بشكل جماعي بتصنيع وبيع الزي�وت النباتية وإنشاء الصناعات المكملة لها 

ومنافذ التجزئة ومنتجات األلبان واألطعمة السريعة والتصدير واإلستيراد والتعهدات التجارية والوكاالت التجارية، وتنمية المنتجات الزراعية 
وأنشطة اإلستCثمار العقاري.

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م لدى الشركة استCثمارات في الشركات التابعة التالية (يشار إليهم مجتمعين «بالمجموعة»):

الشركات التابعة المملوكة مباشرة للشركة   (١
شركات تابعة ذات نشاط تشغيلي أ-  

نسبة الملكية المباشرة (٪)

النشاط التجاري الرئيسيبلد الت�أسيسإسم الشركة التابعة
٣١ ديسمبر 

٢٠١٧م
٣١ ديسمبر 

٢٠١٦م

شركة صافوال لألغذية ("إس إف سي")
المملكة العربCية 

١٠٠١٠٠أغذيةالسعودية

شركة بنده للتجزئة ("بنده")
المملكة العربCية 

٩١٩١تجزئةالسعودية

شركة المتون العالمية لإلستCثمار العقاري القابضة
المملكة العربCية 

٨٠٨٠عقاراتالسعودية

شركة هرفي لخدمات األغذية ("هرفي")
المملكة العربCية 

٤٩٤٩مطعم وإنتاج مخبوزاتالسعودية
الشركة المتحدة للسكر، مصر ("يو إس سي إي") 

(أنظر إلى اإليضاح ٧ و١٣)
 جمهورية مصر 

١٩٫٣٢–تصنيع السكرالعربCية 

شركة المخازن الكبرى التجارية ("جيانت")*
المملكة العربCية 

١٠١٠تجزئةالسعودية

تملك المجموعة حصص ملكية مسيطرة في «جيانت» من خالل ملكية غير مباشرة عن طري�ق شركة بنده. خالل ديسمبر ٢٠١٧م، أبرمت الشركة اتفاقية بيع / شراء أسهم مع شركة بنده لنقل حصة   *
ملكية بنسبة ١٠٪ في «جيانت» بسعر متفق عليه بين الطرفين. وکما في نهاية السنة، لم ت�كتمل اإلجراءات القانونية للنقل. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)



١١٤١١٥

القوائم الماليةمجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧ممجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧م تقري�ر مجلس اإلدارة  التقري�ر االستراتيجي

معلومات عامة - تCتمة   -١
شركة صافوال لألغذية - تCتمة   (٢

شركات تابعة تحت سيطرة شركة عافية العالمية: أ-  

نسبة الملكية المباشرة في (٪)

النشاط التجاري الرئيسيبلد الت�أسيسإسم الشركة التابعة
٣١ ديسمبر 

٢٠١٧م
٣١ ديسمبر 

٢٠١٦م

شركة صافوال بيشهر ("إس بي إي سي")
الجمهورية 

٩٠٩٠شركة قابضةاإلسالمية اإليرانية
١٠٠١٠٠متوفقة النشاطلوكسمبرغشـركة مالينترا القابضـة

صافوال لألغذية المحدودة («إس إف إل»)
 الجزر البريطانية

١٠٠١٠٠شركة قابضةالعذراء
٩٧٫٤٩٧٫٤متوفقة النشاطاألردنشـركة عافية العالميـة – األردن

شـركة أنفسكز
 الجزر البريطانية 

٩٠٩٠متوفقة النشاطالعذراء

عافية للتجارة العالمية 
 الجزر البريطانية 

١٠٠١٠٠متوقفة النشاطالعذراء

صافوال لألغذية العالمية
 الجزر البريطانية 

١٠٠١٠٠متوقفة النشاطالعذراء
١٠٠١٠٠شركة قابضةتركياشركة كوغو غيدا ياتوم في ت�كاريت إيه إس («كوغو»)

–١٠٠شركة قابضةجزر الكايمنأسيل للغذاء – شركة قابضة (إيضاح ١ (و))
س بي إي سي

الجمهورية شركة بيشهر الصناعية
اإلسالمية اإليرانية

تصنيع زي�وت الطعام
٧٩٫٩٧٩٫٩

الجمهورية شركة طلوع بخش افتاب
اإلسالمية االيرانية

 تجارة وتوزيع
١٠٠١٠٠

الجمهورية شركة صافوال بيشهر للسكر 
اإلسالمية االيرانية

 تجارة وتوزيع
١٠٠١٠٠

الجمهورية شركة نورتيكا جولدن ويت
اإلسالمية اإليرانية

تصنيع األغذية والحلويات
٩٠٩٠

إس إف إل
جمهورية مصر شركة عافية العالمية - مصر

العربCية
تصنيع زي�وت الطعام

٩٩٫٩٥٩٩٫٩٥
الجزر البريطانية التيمار الدولية المحدودة

العذراء
متوقفة النشاط

١٠٠١٠٠
الجزر البريطانية الينجتون الدولية المحدودة

العذراء
متوقفة النشاط

١٠٠١٠٠
كوغو

شركة صافوال غيدا ساناي ڤي تاكريت أنونيم (يودوم غيدا 
صناعي في تاكريت إيه إس «سابقا»)

تصنيع زي�وت الطعامتركيا
١٠٠١٠٠

معلومات عامة - تCتمة   -١
شركة صافوال لألغذية - تCتمة   (٢

شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لألغذية:

نسبة الملكية المباشرة (٪) 

النشاط التجاري الرئيسيبلد الت�أسيس إسم الشركة التابعة
٣١ ديسمبر 

٢٠١٧م
٣١ ديسمبر 

٢٠١٦م

المملكة العربCية شركة عافية العالمية («أي آي سي»)
السعودية

تصنيع زي�وت الطعام
٩٥٫١٩٩٥٫١٩

المملكة العربCية شركة صافوال لإلستCثمارات الصناعية («أس أي أي سي»)
السعودية

شركة قابضة
٩٥٩٥

جمهورية مصر شركة الملكة للصناعات الغذائية
العربCية

تصنيع المعكرونة
١٠٠١٠٠

جمهورية مصر شركة الفراشة للصناعات الغذائية
العربCية

تصنيع المعكرونة
١٠٠١٠٠

الجزر البريطانية شركة صافوال ألسواق األغذية الناشئة المحدودة 
العذراء

شركة قابضة
٩٥٫٤٣٩٥٫٤٣

المملكة العربCية شركة عافية العالمية للتوزيع والتسوي�ق 
السعودية

تجارة وتوزيع
٩٩٩٩

٩٥٩٥شركة قابضةجزر الكايمنشركة صافوال لألغذية والسكر
اإلمارات العربCية شركة صافوال لألغذية الدولية المحدودة 

المتحدة
شركة قابضة

١٠٠١٠٠
المملكة العربCية الشركة الدولیة للصناعات الغذائية («آي إف آي»)*

السعودية
تصنیع الدھون

٧٥٧٥المتخصصة
اإلمارات العربCية شركة سي فود إنترناشيونال تو المنطقة الحرة

المتحدة
تجارة المنتجات البحرية 

٦٠٦٠والتوزيع
شركة عافية العربCية لألغذية (المحولة من

مجموعة صافوال)
المملكة العربCية 

السعودية
متوقفة النشاط

١٠٠–
المملكة العربCیةشركة المؤون العالمیة القابضة («المؤون»)

السعودیة
شركة قابضة

١٠٠١٠٠
المملكة العربCیةمراسینا الدولیة لإلستCثمار العقاري المحدودة («مراسینا «)

السعودیة
شركة قابضة

١٠٠١٠٠

خالل شهر يوليو٢٠١٧م، قررت شركة صافوال لألغذية ضخ رأس مال إضافي بقيمة ٧٧ مليون ريال سعودي في شركتها التابعة آي إف آي. ونتيجة لذلك، سوف ترتفع ملكية شركة صافوال لألغذية   *
في آي إف آي من ٧٥٪ إلى ٩٣٪ عند االنتهاء من اإلجراءات القانونية.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)



١١٦١١٧

القوائم الماليةمجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧ممجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧م تقري�ر مجلس اإلدارة  التقري�ر االستراتيجي

معلومات عامة - تCتمة    -١ 
شركة صافوال لألغذية - تCتمة   (٢

و-   وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية البيع والشراء الموقعة في ٢٣ مارس ٢٠١٧م بين شركة صافوال لألغذية وشركة أفيس، وافقت شركة 
صافوال لألغذية على شراء من شركة أفيس فيس ديس تيكاريت ايه اس («أفيس») (شركة ت�أسست في تركيا) ٥١٪ من حصص زي�وت الطعام 

المتحدة (شركة ت�أسست في جزر الكايمن) مقابل مبلغ ١٨٫٨٧ مليون دوالر امريكي (٧٠٫٧٨ مليون ريال سعودي). وقد انجزت هذه الصفقة 
من خالل شركتها التابعة المملوكة بنسبة ١٠٠٪، وهي شركة أسيل للغذاء، وهي شركة ت�أسست في جزر الكايمن. وتم االنتهاء من جميع 

اإلجراءات القانونية عند سداد المبلغ في ١٠ أبري�ل ٢٠١٧م .تمتلك زي�وت الطعام المتحدة ١٠٠٪ من شركة بونوس لألغذية ذ. م. م. والتي 
ت�أسست في جمهورية العراق وتشارك في اعمال ت�كري�ر وتعبئة زي�وت الطعام والسمن النباتي. 

شركة بنده للتجزئة:    (٣
تملك الشركة األم نسبة ٩١٪ من اسهم شركة بنده للتجزئة («بنده») (٢٠١٦م: ٩١٪) والتي تم ت�أسيسها كشركة مساهمة سعودية مقفلة 

بموجب القرار الوزاري رقم ٢٣٥/ج بتاري�خ ٢٢ رجب ١٤٣١هـ (٣ يوليو ٢٠١٠م) وقبل تحول الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة كانت تعمل الشركة 
كشركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربCية السعودية بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠١٣٧٤١٧ والصادرة بالرياض بتاري�خ ١ ربCيع األول 

١٤١٦هـ (٢٨ يوليو ١٩٩٥م).

تزاول شركة بنده وشركاتها التابعة اعمالها في تجارة الجملة والتجزئة في موارد التغذية والمواد االستهالكية. تعمل مجموعة بنده من 
خالل شبكة من متاجر الهايبر ماركت والسوبر ماركت والمتاجر الصغيرة التابعة لها. 

شركات تابعة تحت سيطرة شركة بندة:

نسبة الملكية المباشرة في الشركة 
التابعة (٪)

النشاط التجاري الرئيسيبلد الت�أسيسإسم الشركة التابعة
٣١ ديسمبر

٢٠١٧م
٣١ ديسمبر 

٢٠١٦م

شركة المخازن الكبرى التجارية
المملكة العربCية 

٩٠٩٠تجزئةالسعودية

شركة بنده لخدمات التشغيل والصيانة وخدمات العقود
المملكة العربCية 

١٠٠١٠٠خدمات وصيانةالسعودية

شركة بنده الدولية لتجارة التجزئة
جمهورية مصر 

١٠٠١٠٠تجزئةالعربCية

شركة بنده الدولية لتجارة التجزئة*
اإلمارات العربCية 

١٠٠١٠٠تجزئةالمتحدة

شركة بنده للمخابز المحدودة 
المملكة العربCية 

١٠٠١٠٠مخابزالسعودية
شركة المخازن الكبرى التجارية

الشركة اللبنانية للحلويات والمخابز 
المملكة العربCية 

٩٥٩٥متوقفة النشاطالسعودية

أبرمت بنده من خالل شركتها التابعة اتفاقية مع شركة دبي فيستيفال سيتي للتطوي�ر العقاري ذ.م.م. لبيع جميع أصولها كما في ١٥ ابري�ل ٢٠١٧م بما في ذلك حقوق الت�أجير و المخزون   *
والموجودات الثابتة لمتجر هايبر بنده («المتجر») في دبي فستيفال سيتي مول في االمارات العربCية المتحدة مقابل مبلغ اجمالي ٨٠ مليون درهم امارتي. ونتج عن االستبعاد ربح بمبلغ ٦٨٫١ 

مليون ريال سعودي خالل الثالثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧م.

خالل شهر سبتمبر ٢٠١٧م، قرر مساهمي بنده في اجتماع الجمعية العامة الغير العادية، تخفيض الخسائر المتراكمة التي بلغت ٨٢٤٫٧٩ مليون 
ريال سعودي في ٣٠ يونيو ٢٠١٧م مقابل تخفيض رأس المال وعالوة إصدار واالحتياطي النظامي بقيمة ٤٥٢٫٨٤ مليون ريال سعودي و١٩١٫٦٠ 

مليون ريال سعودي و١٨٠٫٣٥ مليون ريال سعودي على التوالي. 

أسس اإلعداد   -٢
االلتزام بالمعاي�ير  أ-  

يتم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقًا للمعايCير الدولية للتقاري�ر المالية المعتمدة في المملكة العربCية السعودية، والمعايCير 
والبيانات األخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيCين.

قامت المجموعة بإعداد وعرض القوائم المالية النظامية لجميع الفترات حتى السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م وفقًا لمعايCير المحاسبة 
المتعارف عليها في المملكة العربCية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيCين (المشار إليها بـ»المبادئ المحاسبية 

المتعارف عليها قبل عملية التحول»)، ومتطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية 
الموحدة.

معلومات عامة - تCتمة    -١
شركة صافوال لألغذية - تCتمة   (٢

شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لإلست&ثمارات الصناعية: ب-  
نسبة الملكية المباشرة (٪) 

النشاط التجاري الرئيسيبلد الت�أسيسإسم الشركة التابعة
٣١ ديسمبر 

٢٠١٧م
٣١ ديسمبر 

٢٠١٦م

الشركة المتحدة للسكر («يو إس سي»)
المملكة العربCية 

٧٤٫٤٨٧٤٫٤٨تصنيع السكر السعودية
يو اس سي

شركة اإلسكندرية للسكر، مصر («أي اس سي إي»)*
جمهورية مصر 

٦٢٫١٣٦٢٫١٣تصنيع السكر العربCية

يو إس سي إي** (أنظر االيضاح ٤ و٦ )
جمهورية مصر 

٥٦٫٧٥–تصنيع السكر العربCية
١٠٠١٠٠متوقفة النشاطجزر كايمانشركة صناعات سكر البنجر

إيه إس سي إي

شركة اإلسكندرية المتحدة إلستصالح األراضي
جمهورية مصر 

١٠٠١٠٠إستصالح األراضيالعربCية

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

١٠٠١٠٠انتاج زي�وت الطعام المغرب شركة صافوال المغرب 
١٠٠١٠٠انتاج زي�وت الطعام السودان صافوال لزي�وت الطعام (السودان) المحدودة 

١٠٠١٠٠انتاج زي�وت الطعام الجزائر شركة عافية العالمية – الجزائر 

شركة تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لألغذية الدولية المحدودة:  د-  

شركة بيهتام رويان كافيه الحديثة 
الجمهورية 

١٠٠١٠٠انتاج أطعمة وحلويات اإلسالمية االيرانية

ه-   شركة تابعة تحت سيطرة المؤون و مراسینا: 

ألوفوغ تريدينغ دي.ام.ام.سي
اإلمارات العربCية 

١٠٠١٠٠تجارة وتوزيعالمتحدة

إن نسبة الملكية الفعلية في شركة اإلسكندرية للسكر، مصر هي ٦٨ ٪ (٣١ ديسمبر ٢٠١٦م: ٧٢٫٨٢ ٪).  *

خالل مارس ٢٠١٦م، كجزء من التقيCيم اإلستراتيجي للمجموعة لعملياتها الرئيسية وقعت المجموعة ومساهمون آخرون في الشركة المتحدة للسكر، مصر على إتفاقية مساهمين لزيادة رأس    **
المال المدفوع للشركة المتحدة للسكر، مصر بمشاركة مساهم جديد، وهو البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية («إي بي ار دي»). وعلى ذلك تم تصنيف، الموجودات والمطلوبات للشركة 
المتحدة للسكر، مصر في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م كمحتفظ بها للبيع في قائمة المركز المالي الموحدة وتم اإلفصاح عن نتائج اعمالها خالل السنة المنتهية «كخسارة من العمليات غير المستمرة» 

في قائمة الربح أو الخسارة و الدخل الشامل اآلخر الموحدة.

في ٢٨ مارس ٢٠١٧م، ونتيجة إلست�كمال جميع اإلجراءات القانونية، تم إصدار ١٢٫٧٧ مليون سهم من أسهم الشركة المتحدة للسكر، مصر للبنك 
األوروبي العادة االعمار والتنمية («إي بي ار دي»). أن ملكية المجموعة في الشركة المتحدة للسكر، مصر انخفضت بعد اصدار هذه األسهم 

ونتج عنه فقدان السيطرة على الشركة المتحدة للسكر، مصر وعلى ذلك، تم الغاء توحيدها من دفاتر المجموعة مما أدى الى االعتراف 
بصافي مكسب بمبلغ ٣٠٫٤٨ مليون ريال سعودي في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة . إن هذا المكسب هو صافي 

ت�كلفة «خيار الشراء و البيع اآلجل» بقيمة ٩٩٫٧٣ مليون 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 االجل» 

(« االتفاقية») خالل الفترة المنصوص عليها في االتفاقية. 

باإلضافة لذلك، کما في نهاية السنة، تم إعادة تقيCيم خیار «الشراء والبيع» بالقيمة العادلة باستخدام نموذج «بالك شول» وتم تسجیلھا 
ضمن ت�كلفة تمويلة وإی�راد تمويلي بمبلغ ٦٠٫٢٥ مليون ريال سعودي و ١٠٫٢٤ مليون ريال سعودي علی التوالي. (إيضاح ٣٢). 

تستمر المجموعة بت�أثيرها الجوهري على األنشطة االستراتيجية والتشغيلية والمالية على الشركة المتحدة للسكر، مصر واحتفظت بنسبة 
ملكية فعلية وهي ٣٣٫٨٢٪ مصنفة ضمن «استCثمار في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية» مقاسة بالقيمة العادلة في تاري�خ 

المعاملة. ومن ثم، تم قياسها باستخدام أساس حقوق الملكية المحاسبي (إيضاح ٧).

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)



١١٨١١٩

القوائم الماليةمجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧ممجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧م تقري�ر مجلس اإلدارة  التقري�ر االستراتيجي

أسس اإلعداد - تCتمة   -٢
تقديرات وإفتراضات محاسبية مؤثرة - تCتمة  ب-  

الهبوط في قيمة االست&ثمارات المتاحة للبيع   (١
تمارس اإلدارة حكمها لحساب خسارة الهبوط في قيمة االستCثمارات المتاحة للبيع وكذلك الموجودات التي تCتعلق بها. وهذا يتضمن تقيCيم 
األدلة الموضوعية التي تCتسبب في حدوث انخفاض غير مؤقت في قيمة االستCثمارات. يتم االخذ في االعتبار كدليل موضوعي على الهبوط 
في القيمة في حالة ما اذا كان هناك انخفاض جوهري ومتواصل في القيمة العادلة لإلستCثمار في حقوق الملكية الى اقل من ت�كلفته. إن 

تحديد ماهية االنخفاض «الكبير» و «المتواصل» يتطلب من اإلدارة إجراء احكام. تعتبر المجموعة االنخفاض بنسبة ٢٠٪ جوهريًا وفترة تسعة 
أشهر بالمتواصل. كما ترى اإلدارة أن فحص الهبوط في القيمة سيكون مالئمًا عند وجود دليل على تراجع الوضع المالي للشركة المستCثمر 

فيها، وأداء الصناعة والقطاع، والتغيرات في الت�كنولوجيا، والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية.

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها   (٢
يتم ت�كوي�ن مخصص هبوط في القيمة لحسابات الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها عند وجود دليل موضوعي على أن المجموعة لن 

تستطيع تحصيل كافة المبالغ المستحقة وفقًا للشروط األصلية للذمم المدينة. وتعد الصعوبات المالية التي يتعرض لها المدين وإحتمالية 
إفالسه أو إعادة الهيكلة المالية لديه أو إخفاقه في أو ت�أخره عن سداد الدفعات المستحقة مؤشرات كبيرة و تعتبر أدلة موضوعية على 

هبوط قيمة الذمم المدينة التجارية. ويتم إجراء تقدير مستقل للمبالغ الهامة بحد ذاتها. وبالنسبة للمبالغ غير الجوهرية بحد ذاتها ولكنها 
تجاوزت موعد إستحقاقها، فإنه يتم تقديرها بشكل جماعي ويتم ت�كوي�ن مخصص بناًء على الوقت ومعدالت التحصيل السابقة.

مخصص مخزون متقادم   (٣
تقوم المجموعة بت�كوي�ن مخصص هبوط في القيمة للمخزون المتقادم على أساس الخبرة التاريخية، ومعدل الدوران المتوقع للمخزون، عمر 

المخزون وحالته الراهنة، والتوقعات الحالية والمستقبلية فيما يتعلق بالمبيعات. إن اإلفتراضات المستند عليها عند تحديد مخصص تقادم 
المخزون تCتضمن اتجاهات المبيعات المستقبلية، والمتطلبات المتوقعة للمخزون ومكونات المخزون الالزمة لدعم المبيعات المستقبلية 

والعروض. إن تقديرات المجموعة لمخصص تقادم المخزون قد تختلف جوهريًا من فترة إلى أخرى نتيجة للتغيرات في عروض المنتجات 
المتعلقة بالمخزون.

األعمار اإلنتاجية للممتلكات و آالت و معدات    (٤
تحدد اإلدارة العمر اإلنتاجي المقدر للممتلكات و آالت و معدات إلحتساب اإلستهالك. يتم تحديد هذه التقديرات بعد األخذ في اإلعتبار الغرض 
من إستخدام هذه الموجودات أو مدة العمر االفتراضي لهذه الموجودات. تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار االنتاجية لهذه 

الموجوادت سنويًا ويتم تعديل اإلستهالك في المستقبل عندما ترى اإلدارة أن العمر اإلنتاجي لهذه الموجودات يختلف عن التقديرات 
السابقة.

الهبوط في قيمة الموجودات غير المالية   (٥
تقوم المجموعة بمراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير المالية بتاري�خ كل تقري�ر (باستCثناء االستCثمار العقاري، المخزون، والموجودات 
الضري�بية المؤجلة) لتحديد فيما إذا كان هناك أي مؤشر لهبوط في القيمة. وفي حالة وجود مثل هذا المؤشر، يتم تقديرالقيمة القابلة 

لالسترداد لألصل. ويتم فحص الشهرة سنويًا لتحديد الهبوط في القيمة.

لغرض فحص الهبوط في القيمة، يتم تجميع الموجودات معا الى أصغر مجموعة من الموجودات التي تنتج تدفقات نقدية داخلة من 
االستخدام المستمر والتي ت�كون مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلية للموجودات األخرى أو وحدات توليد النقد.الشهرة 

الناتجة من دمج األعمال يتم توزيعها على وحدات توليد النقد أو على مجموعات وحدات توليد النقد المتوقع أن تستفيد من تضافر اإلندماج.

القيمة القابلة لإلسترداد االصل أو وحدة توليد النقد هي القيمة في االستخدام والقيمة العادلة بعد خصم ت�كاليف البيع أيهما أعلى. تعتمد 
القيمة في االستخدام على تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية، بعد تخفيضها إلى قيمتها الحالية بإستخدام معدل خصم ما قبل الضري�بة 

الذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود و المخاطر المتعلقة باألصل أو وحدة توليد النقد.

يتم اإلعتراف بخسارة الهبوط في القيمة عندما تCتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد قيمتها القابلة لالسترداد.

يتم اإلعتراف بخسائر الهبوط في القيمة في الربح اوالخسارة. يتم توزيعها أوالً لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة تم توزيعها لوحدة 
توليد النقد، و من ثم لتخفيض القيم الدفترية لألصل األخرى في وحدة توليد النقد على أساس تناسبي.

ال يتم عكس خسارة الهبوط في القيمة فيما يتعلق بالشهرة. فيما يتعلق بالموجودات األخرى، يتم عكس خسارة الهبوط في القيمة فقط 
الى الحد الذي ال تCتجاوزه عنده القيمة الدفترية لألصل القيمة الدفترية التي تم تحديدها، بعد خصم االستهالك واإلطفاء، في حال لم يتم 

االعتراف بخسارة الهبوط في القيمة.

منافع الموظفين – خطة المزايا المحددة   (٦
لقد تم تبني بعض اإلفتراضات اإلكتوارية كما هو مبين في اإليضاح ١٩ من القوائم المالية لتقيCيم القيمة الحالية إللتزامات المنافع المحددة. 

إن أي تغيCيرات في تلك اإلفتراضات خالل السنوات المستقبلية قد يؤثر على المكاسب أو الخسائر لتلك السنوات.

أسس اإلعداد - تCتمة   -٢
االلتزام بالمعاي�ير - تCتمة أ-  

بالنسبة للفترات المالية التي تبدأ في ١ يناير ٢٠١٧م، تCتطلب اللوائح المعمول بها من الشركة إعداد وتقديم القوائم المالية وفقًا للمعايCير 
الدولية للتقاري�ر المالية والمعتمدة في المملكة العربCية السعودية والمعايCير والتفسيرات التي تصدرها الهيئة السعودية للمحاسبين 

القانونيCين. كجزء من تلك المتطلبات، قامت الشركة بإعداد هذه القوائم المالية الموحدة. عند إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة، تم إعداد 
قائمة المرکز المالي االفتCتاحية للمجموعة في ١ ینایر ٢٠١٦م، وھو تاری�خ تحول المجموعة إلی المعایCیر الدولیة إلعداد التقاری�ر المالیة 

المعتمدة في المملكة العربCية السعودية.

وفقًا لمتطلبات هيئة السوق المالية من خالل تعميمها الصادر بتاري�خ ١٦ أكتوبر ٢٠١٦م، يتعين على الشركة تطبيق نموذج الت�كلفة لقياس 
الممتلكات واآلالت والمعدات والممتلكات االستCثمارية والموجودات غير الملموسة عند اعتماد المعايCير الدولية إلعداد التقاري�ر المالية لفترة 

ثالث سنوات بدءا من تاري�خ اعتماد المعايCير الدولية للتقاري�ر المالية.

إن هذه القوائم المالية الموحدة معدة وفقًا للمعيار الدولي للتقاري�ير المالية ١، (تطبيق المعايCير الدولية للتقاري�ر المالية للمرة األولى). 
قامت المجموعة بتطبيق نفس السياسات المحاسبية على جميع الفترات المعروضة، كما لو كانت هذه السياسات هي المطبقة دائمًا.

تم تقديم شرحًا، لكيفية ت�أثير التحول للمعاير الدولية إلعداد التقاري�ر المالية على حقوق الملكية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م، وعلى الدخل 
الشامل للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م، والذي يتضمن طبيعة وت�أثير التغيرات الجوهرية في السياسات المحاسبية المتبعة 

عند إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م المبينة في إيضاح ٣٧. 

العرف المحاسبي / اسس القياس   (١
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ االستحقاق المحاسبي ومبدأ مفهوم االستمرارية وعلى أساس مبدأ الت�كلفة التاريخية 

باستCثناء االستCثمارات المتاحة للبيع، وااللتزامات المؤكدة، والمخزون المدرج ضمن عالقة التحوط بالقيمة العادلة ومشتقات األدوات المالية 
ومنافع الموظفين المدرجة بالقيمة الحالية لاللتزام المستقبلي باستخدام طريقة وحدة االئ�تمان المتوقعة. تم إعادة تصنيف بعض أرقام 

المقارنة لتCتماشى مع عرض الفترة الحالية.

عملة العرض و والوظيفة    (٢
يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية للشركة.

تقديرات وإفتراضات محاسبية مؤثرة  ب-  
إن اعداد قائمة المركز المالي الموحدة يتطلب من اإلدارة القيام بإصدار أحكام وتقديرات وافتراضات والتي تؤثر في تطبيق السياسات 

المحاسبية للمبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات و اإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

تCتم مراجعة التقديرات واالفتراضات الهامة على أساس مستمر. یتم االعتراف بالتعدیالت علی التقدیرات مستقبليا.

األحكام 
فيما يلي معلومات حول المجاالت الهامة لألحكام عند تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها ت�أثيرًا جوهريًا على المبالغ المعترف بها في 

القوائم المالية الموحدة ، وتم إدراجها في اإليضاحات كما يلي:
إيضاح ٣،(أ)، ١ما اذا كانت المجموعة تمارس السيطرة على الشركة المستCثمر فيها.    (١)

إيضاح ٣،(أ)، ٣ تصنيف شركات مستCثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.   (٢)
إيضاح ٣،(ب)، ٢ تطبيق محاسبة التحوط.   (٣)

إيضاح ٣،(ف)، تصنيف عقود االيجار.   (٤)

االفتراضات و تقديرات عدم الت�أكد
فيما يلي معلومات حول االفتراضات و تقديرات عدم الت�أكد التي لها ت�أثيرًا جوهريًا على المبالغ المدرجة في القوائم المالية الموحدة:

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)



١٢٠١٢١

القوائم الماليةمجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧ممجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧م تقري�ر مجلس اإلدارة  التقري�ر االستراتيجي

السياسات المحاسبية الهامة - تCتمة   -٣
اندماج االعمال - تCتمة أ-  

عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعه، يتم إلغاء اإلعتراف بموجودات ومطلوبات الشركة التابعة وأي حقوق ملكية غير مسيطرة 
عليها ومتعلق بها وأي مكونات أخرى في حقوق الملكية. يتم االعتراف بأي مكسب أو خسارة في الربح والخسارة. يتم قياس أي فوائد 

مبقاة في الشركة الزميلة السابقة بالقيمة العادلة عندما تفقد السيطرة. 

عند تغير حصص ملكية المجموعة في شركة تابعة والذي لم ينتج عنه تغير في السيطرة، يتم المحاسبة عنة كعملية حقوق ملكية ويتم على  
أثره تعديل المبالغ الدفترية لحقوق الملكية غير مسيطر عليها في مقابل القيمة العادلة للمبلغ المدفوع ويتم االعتراف بأي فرق مباشرة 

في حقوق الملكية تحت بند «أثر صفقة االستحواذ مع حقوق الملكية غير مسيطرة دون تغير في السيطرة».

الشهرة   -٢
تCتمثل الشهرة في الفرق بين ت�كلفة األعمال المستحوذ عليها وحصة الشركة في صافي القيمة العادلة القابلة للتحديد للموجودات 

والمطلوبات وااللتزامات المحتملة العائدة لألعمال المشتراة بتاري�خ االستحواذ. يتم مراجعة االنخفاض في الشهرة الناشئة من االستحواذ 
سنويًا او شكل مت�كرر عند وجود أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد تعرضت للهبوط في قيمتها. وال يتم عكس 

خسائر الهبوط في قيمة الشهرة.

يتم توزيع الشهرة لوحدات منتجة للنقد لغرض إختبار الهبوط في القيمة. يتم إجراء التخصيص لتلك الوحدات المنتجة للنقد أو مجموعات 
الوحدات المنتجة للنقد التي يتوقع أن تستفيد من دمج األعمال التي إرتفعت فيها الشهرة. يتم تحديد الوحدات أو مجموعات الوحدات عند 

أقل مستوى تCتم عنده مراقبة الشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية حيث أنها هي القطاعات التشغيلية.

كجزء من عملية التحول للمعايCير الدولية إلعداد التقاري�ر المالية و وفقًا لإلعفاءات المتاحة لتبني المعاير الدولية للمرة األولى بموجب 
المعيار الدولي إلعداد التقاري�ر المالية رقم ١، يتم قياس الشهرة بالت�كلفة المقدرة، و التي تمثل المبلغ المسجل بموجب المبادئ المحاسبية 

المتعارف عليها قبل التحول، والذي تم تعديله وفقًا لالفتراضات الضمنية لبعض األصول غير الملموسة المعترف بها في وقت معاملة تجميع 
األعمال (إيضاح ٣٧ (د)).

الحصص في الشركات المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية   -٣
إن حصص المجموعة في الشركات المستCثمر فيها بطريقة حقوق الملكية تCتضمن الحصص في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة.

الشركات الزميلة هي المنشآت التي يكون للشركة ت�أثير كبير عليها ولكن بدون سيطرة في السياسات المالية والتشغيلية، وعادة ما يصاحب 
ذلك ملكية لنسبة تCتراوح ما بين ٢٠ ٪ و ٥٠ ٪ من حقوق التصويت. المشروع المشترك هو ترتيب بحيث يكون للمجموعة السيطرة المشتركة 

وبحيث يكون للمجموعة حقوق في صافي موجودات المشروع المشترك، بدالً من أن يكون لها حقوق في الموجودات والتزام تجاه 
المطلوبات.

يتم احتساب اإلستCثمارات في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية (شركات مستCثمر فيها بطريقة 
حقوق الملكية) والتي يتم االعتراف بها مبدئيًا بسعر الت�كلفة بما في ذلك الشهرة المحددة عند االستحواذ. يتم االعتراف بحصة الشركة في 

أرباح وخسائر الشركات والمنشآت المستCثمر فيها بعد االستحواذ في الربح او الخسارة ، ويتم االعتراف بحصتها في حركة االحتياطيات بعد 
االستحواذ ضمن الدخل الشامل االخر. وعندما تزيد حصة المجموعة من الخسارة على حصتها في االستCثمار في الشركة المستCثمر فيها 

بطريقة حقوق الملكية فإن القيمة الدفترية للمجموعة أو االستCثمار تنخفض إلى الصفر ويتم االستمرار بتحميل أي خسائر إضافية عندما 
تCت�كبد الشركة التزامات قانونية أو تعاقدية أو إذا دفعت أي مبالغ نيابة عن الشركة المستCثمر فيها.

ويتم استبعاد أية مكاسب غير محققة ناشئة من معامالت مع الشركات المستCثمر فيها بطريقة حقوق الملكية مقابل الموجودات / مطلوبات 
بالقدر الذي ت�كون عليه حصة المجموعة في الشركات المستCثمر فيها.

كما يتم استبعاد الخسائر غير المحققة مالم توفر المعاملة دليالً على هبوط قيمة األصل المحولة.

يتم االعتراف بالمكاسب أو الخسائر الناتجة من انخفاض الحصص في الشركات المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية في الربح او الخسارة.

حقوق الملكية غير المسيطرة    -٤
تCتمثل الحصص غير المسيطرة في الحصص في الشركات التابعة التي ال تحتفظ المجموعة بها والتي تقاس بالحصة التناسبية في صافي 

الموجودات المحددة للشركة التابعة. ويتم معالجة المعامالت مع أطراف الحصص غير المسيطرة كمعامالت مع أطراف من خارج المجموعة. 

التغيرات في حصة المجموعة في الشركة التابعة نتيجة المعامالت مع حصص حقوق الملكية الغير المسيطرة التي ال ينتج عنها فقدان 
للسيطرة يتم محاسبتها ضمن عمليات حقوق الملكية، كمعامالت مع المالك بصفتهم المالك. يتم تسجيل الفرق بين القيمة العادلة الي 

مبالغ مدفوعة / مستلمة واألسهم المتصلة المستحوذ عليها / المستبعدة بالقيمة الدفترية لصافي الموجودات من للشركة التابعة في 
حقوق الملكية. كما يتم أيضًا تسجيل المكاسب أو الخسائر من االستبعادات / استحواذ على حقوق الملكية غير المسيطرة في حقوق الملكية.

أسس اإلعداد - تCتمة   -٢
تقديرات وإفتراضات محاسبية مؤثرة - تCتمة ب-  

مفهوم االستمرارية   (٧
قدمت إدارة المجموعة تقيCيمًا عن مدى قدراتها على اإلستمرار وفقًا لمفهوم اإلستمرارية وهي على قناعة بأن لديها الموارد الالزمة 
لمواصلة العمل في المستقبل القريب. عالوة على ذلك فإن اإلدارة ليست على دراية بأي شكوك جوهرية قد تؤدي الى شك كبير على 
قدرة الشركة في اإلستمرار وفقًا لمفهوم اإلستمرارية. وعلى ذلك، فقد تم إعداد القوائم المالية وفقًا ألساس مفهوم اإلستمرارية.

افتراضات أخرى   (٨
اإليضاحات التالية تCتضمن معلومات حول االفتراضات األخرى و التقديرات الغير مؤكدة: إن  

إيضاح ٣، (ح) مخصص خسائر المخزون أ)  
إيضاح ٣، (ب) و٣٣ قياس القيم العادلة ب)  

إيضاح ٣، (ي) الهبوط في قيمة الموجودات المالية و غير المالية ت)  
إيضاح ٣، (ل) قياس التزامات المنافع المحددة ث)  

إيضاح ٣، (ك) مخصص مقابل ت�كلفة إعادة األصل لحالته. ج)  

السياسات المحاسبية الهامة   -٣
تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في القوائم المالية الموحدة وعند إعداد القائمة 
اإلفتCتاحية للمركز المالي وفقًا للمعايCير الدولية إلعداد التقاري�ر المالية كما في١ يناير ٢٠١٦م، لغرض التحول للمعايCير الدولية إلعداد التقاري�ر 

المالية كما هو مبين في اإليضاح ٣٧ إال إذا ذكر غير ذلك. 

اندماج االعمال  أ-  
يتم المحاسبة عن اندماج األعمال (باستCثناء الشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة) باستخدام طريقة االستحواذ. ويتم قياس ت�كلفة االستحواذ 
بالقيمة العادلة للموجودات المقتناة،وأداة حقوق الملكية الصادرة والمطلوبات المت�كبدة أو المفترض تحملها في تاري�خ التبادل، وتCتضمن 

الت�كاليف العائدة مباشرة إلى االستحواذ. ويتم قياس الموجودات المستحوذ عليها القابلة للتحديد والمطلوبات وااللتزامات المحتملة 
والمفترض تحملها في عمليات اندماج األعمال مبدئيًا بالقيم العادلة بتاري�خ االستحواذ. الزيادة في ت�كلفة االندماج في االعمال لحصة 

المجموعة في صافي القيمة العادلة لالصل المستحوذ علية القابل للتحديد والمطلوبات وااللتزامات المحتملة يتم تصنيفه ضمن الشهرة. 
عندما ت�كون الزيادة بالسالب، يتم اإلعتراف بمكاسب صفقة الشراء فورًا في الربح أو الخسارة. يتم تسجيل ت�كاليف المعاملة كمصروف عند 

ت�كبده، اال إذا كان ذلك يتعلق بإصدار اوراق دين أو حقوق ملكية.

تقوم المجموعة باالختيار على أساس كل معاملة على حده إما لقياس حقوق الملكية غير المسيطرة بقيمتها العادلة أو بحصتها التناسبية 
من القيمة المحققة لصافي الموجودات المحددة في تاري�خ االستحواذ.

في حال تحقق دمج االعمال على مراحل، يتم إعادة قياس أي حصة ملكية محتفظ بها سابقا بالقيمة العادلة في تاري�خ االستحواذ، ويتم 
االعتراف بأية مكاسب أو خسارة ناتجة في الربح والخسارة.

إن ت�كاليف المعاملة، بخالف تلك المرتبطة بإصدار سندات الدين أو حقوق الملكية، التي تCت�كبدها المجموعة فيما يتعلق بدمج األعمال يتم 
إدراجها كمصروفات عند ت�كبدها.

كجزء من عملية التحول إلى المعايCير الدولية إلعداد التقاري�ر المالية ووفقا لإلعفاءات المتاحة ألول مرة بسبب البدء في تطبيق المعايCير 
الدولية وفقا للمعيار الدولي إلعداد التقاري�ر المالية رقم ١، قررت المجموعة اختيار إعادة عرض تجميع األعمال التي تمت في أو بعد ١ يناير 

٢٠١٦م فقط.

اإلستحواذ من المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة
يتم قياس عمليات اندماج األعمال بما في ذلك الشركات أو األعمال الخاضعة لسيطرة مشتركة والمحاسبة عنها باستخدام القيمة الدفترية. 

ويتم اإلعتراف 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 اإلعتراف بأي مكسب أو خسارة تنتج عن ذلك 

مباشرة في حقوق الملكية.

شركات تابعة   -١
الشركات التابعة هي تلك المنشآت التي تسيطر عليها المجموعة. تسيطر المجموعة على منشأه عندما ت�كون معرضة الى او لها الحق في 

العوائد المتغيرة من مشاركتها مع المنشأة ولها القدرة على الت�أثير على العوائد من خالل سيطرتها عليها. يتم توحيد القوائم المالية 
للشركات التابعة بالكامل في تاري�خ االستحواذ وهو تاري�خ تحول السيطرة إلى المجموعة، وتستمر عملية التوحيد الى تاري�خ توقف سيطرتها.

كافة األرصدة داخل المجموعة والمعامالت واإليرادات والمصروفات الناتجة عن المعامالت داخل المجموعة يتم استبعادها بالكامل. كذلك أي 
مكاسب وخسائر غير محققة ناتجة عن المعامالت داخل المجموعة يتم استبعادها عند التوحيد.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)



١٢٢١٢٣

القوائم الماليةمجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧ممجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧م تقري�ر مجلس اإلدارة  التقري�ر االستراتيجي

السياسات المحاسبية الهامة - تCتمة   -٣
األدوات المالية - تCتمة ب-  

يتم االعتراف بالمشتقات مبدئيا بالقيمة العادلة، ويتم اإلعتراف بت�كاليف المعاملة المنسوبة في الربح أو الخسارة عند ت�كبدها. بعد االعتراف 
األولي، يتم قياس المشتقات بالقيمة العادلة واي تغير بعد ذلك يتم المحاسبة عنها كما هو موضح أدناه:

تحوط التدفق النقدي
عندما يتم تحديد أداة مشتقة كأداة تحوط للتحوط للتغيرات في التدفقات النقدية المنسوبة إلى مخاطر معينة مرتبطة بأصل أو التزام 

معترف بها، على سبيل المثال مقايضات أسعار الفائدة أو معاملة متوقعة محتملة الحدوث بدرجة كبيرة والتي قد تؤثر على الربح أو 
الخسارة، فإنه يتم االعتراف بالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المحددة والمؤهلة كتحوطات للتدفقات النقدية يتم 

ضمن حقوق الملكية. يتم اإلعتراف بالمكسب أو الخسارة المتعلقة بالجزء الغير الفعال مباشرة في قائمة الربح او الخسارة الموحدة ضمن 
«إي�رادات أو ت�كاليف تمويلية».

يعاد تصنيف المبالغ المتراكمة في حقوق الملكية إلى المكاسب أو الخسارة في الفترات عندما يؤثر البند المتحوط له على المكسب أو 
الخسارة (مثالً: عندما يحدث البيع المتوقع المتحوط له). يتم االعتراف بالمكسب أو الخسارة المتعلق بالجزء الفعال من قيمة السلعة في 

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ضمن «ت�كلفة االيرادات».

مع ذلك عندما ينتج االعتراف بعملية متوقعة متحوط لها في األصل الغير مالي (على سبيل المثال المخزون) يتم تحوي�ل المكاسب و الخسائر 
المؤجلة مسبقًا في حقوق الملكية وتدرج بالت�كلفة المقاسة مبدئيًا. وفي النهاية يتم االعتراف بالمبالغ المؤجلة في ت�كلفة اإليرادات 

للمخزون.

عندما تنتهي صالحية أداة تحوط أو يتم بيعها، أو عندما ال يفي التحوط بمعايCير حساب التحوط، فإن أي مكسب أو خسارة متراكمة وقائمة في 
حقوق الملكية في ذلك الوقت تظل في حقوق الملكية ويتم اإلعتراف بها عندما يتم في النهاية قيد المعاملة المتوقعة في الربح او 

الخسارة. عندما يصبح من غير المتوقع حدوث معاملة متوقعة، يتم فورٌا تحوي�ل المكسب أو الخسارة المتراكمة التي تم إدراجها في حقوق 
الملكية وذلك في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ضمن «إي�رادات أو ت�كاليف تمويلية».

التحوط للقيمة العادلة
تقيد التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المحددة والمؤهلة كتحوطات للقيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة مع أي تغيرات في 

القيمة العادلة لألصل أو االلتزام المتحوط له المنسوبة الى مخاطر التحوط لها. تطبق المجموعة فقط محاسبة التحوط بالقيمة العادلة 
لمخاطر قيمة سلع التحوط (السكر الخام). يتم االعتراف بالمكسب أو الخسارة المتعلق بالجزء الفعال من معاملة التحوط في الربح أو الخسارة 

ضمن «ت�كلفة اإليرادات». كما يتم االعتراف بالمكسب أو الخسارة المتعلق بالجزء غير الفعال في الربح أو الخسارة ضمن «أيرادات أو ت�كاليف 
تمويلية». يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة للتحوط المستقبلي في الربح أو الخسارة ضمن «ت�كلفة إي�رادات».

المشتقات األخرى غير التجارية
عندما ال يتم االحتفاظ بأداة مالية مشتقة لغرض المتاجرة، و ال يتم تصنيفها ضمن عالقة تحوط مؤهلة، يتم االعتراف بكافة التغيرات في 

قيمتها العادلة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ضمن «إي�رادات أو ت�كاليف تمويلية».

المطلوبات المالية غير المشتقة   -٣
يتم اإلعتراف بجميع المطلوبات المالية غير المشتقة مبدئيا في تاري�خ المتاجرة الذي تصبح فيه المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة. 

يتم اإلعتراف بهذه المطلوبات المالية مبدئيا بالصافي بعد أية ت�كاليف متعلقة مباشرة بالمعاملة. بعد االعتراف األولي، يتم قياس هذه 
المطلوبات المالية بالت�كلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

تقوم المجموعة بإلغاء إثبات إلتزام مالي عندما يتم االنتهاء من االلتزامات التعاقدية أو إلغائها أو انتهاء مدتها.

التقاريZر القطاعية (ج)  
إن قطاع األعمال هو عنصر:

يشارك في أنشطة االعمال التي من الممكن أن تحقق لها إي�رادات وتCت�كبد بسببها مصروفات بما في ذلك اإليرادات والمصروفات   (١
المتعلقة بالعمليات مع العناصر األخرى للمجموعة،

يتم تحليل نتائج عملياتها بشكل مستمر من قبل الرئيس المسئول عن صنع القرار التشغيلي وذلك التخاذ القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد   (٢
وتقيCيم األداء، و 

التي تCتوفر لها المعلومات المالية.  (٣

تCتضمن نتائج القطاعات المبلغ عنها لمتخذ القرارت التشغيلية الرئيسة والمتضمنة لبنود منسوبه مباشرة لقطاع بعينه وكذلك تلك التي يمكن 
توزيعها على أساس معقول.

السياسات المحاسبية الهامة - تCتمة   -٣
األدوات المالية ب-  

الموجودات المالية غير المشتقة   -١
تقوم المجموعة مبدئيا باإلعتراف بالذمم المدينة التجارية والودائع في تاري�خ نشوئها. يتم اإلعتراف بجميع الموجودات المالية األخرى مبدئيا 

في تاري�خ المتاجرة الذي تصبح فيه المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة.

تقوم المجموعة بإلغاء إثبات أصل مالي عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل أو تقوم بتحوي�ل الحقوق الستالم 
التدفقات النقدية التعاقدية على األصل المالي في معاملة يتم فيها بشكل جوهري تحوي�ل كافة مخاطر ومنافع الملكية المتعلقة باألصل 

المالي. يتم االعتراف بأي فائدة في الموجودات المالية المحولة التي يتم إنشاؤها أو اإلحتفاظ بها من قبل المجموعة كأصل أو إلتزام 
منفصل.

لدى المجموعة الموجودات المالية غير المشتقة التالية: االستCثمارات المتاحة للبيع، والقروض والذمم المدينة، والنقد وما في حكمه.

الموجودات المالية المتاحة للبيع
الموجودات المالية المتاحة للبيع هي موجودات مالية غير مشتقة يتم تصنيفها كمتاحة للبيع . تCت�كون االستCثمارات المتاحة للبيع بشكل رئيسي 

من حصة اقل من ٢٠ ٪ في االستCثمارات في األسهم المدرجة وغير المدرجة مشتملة على االستCثمارات في الصناديق االستCثمارية. والتي ال يتم 
االحتفاظ بها لغرض المتاجرة وحيث ال يكون للمجموعة اي ت�أثير جوهري أو سيطرة. أن استCثمارات المجموعة في االوارق المالية قد تم تصنيفها 
ضمن موجودات مالية متاحة للبيع . بعد االعتراف األولي، يتم قياسها بالقيمة العادلة (إال إذا كان من غير الممكن قياس القيمة العادلة لألوراق 

المالية بطريقة موثوق منها وتدرج بالت�كلفة) والتغيرات فيها باستCثناء خسائر الهبوط في القيمة وفروقات صرف العمالت األجنبية من ادوات 
حقوق الملكية المتاحة للبيع) و التي يتم إدراجها ضمن الدخل الشامل اآلخر و والتي يتم عرضها ضمن حقوق الملكية في احتياطي القيمة 
العادلة. عندما يتم إلغاء االعتراف بإستCثمار، يتم تحوي�ل المكسب أو الخسارة المتراكمة في الدخل الشامل االخر إلى قائمة الربح او الخسارة 

الموحدة.

القروض و الذمم المدينة
تCت�كون القروض والذمم المدينة من الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى وهي موجودات مالية ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد 

وغير مدرجة في سوق نشطة. يتم االعتراف بهذه الموجودات مبدئيا بالقيمة العادلة زائدًا أية ت�كاليف منسوبة مباشرة للمعاملة. بعد 
االعتراف األولي ، يتم إدراج القروض والذمم المدينة بالت�كلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصًا منها أي مخصص للديون 

المشكوك في تحصيلها. يتم ت�كوي�ن أي مخصص ديون المشكوك في تحصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن المجموعة لن ت�كون 
قادرة على تحصيل جميع المبالغ المستحقة وفقا للشروط األصلية للذمم المدينة. يتم تحميل هذه المخصصات على الربح او الخسارة ويتم 

إدراجها تحت بند «مصاريف عمومية وإدارية». عندما ت�كون الذمم المدينة غير قابلة للتحصيل، يتم شطبها مقابل مخصصات الديون المشكوك 
في تحصيلها. يتم قيد أية مبالغ مستردة الحقا لمبالغ تم شطبها سابقا مقابل «مصروفات عمومية وإدارية» في قائمة الربح أو الخسارة 

الموحدة.

النقد و ما في حكمه
يت�كون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك في الحسابات الجارية واالستCثمارات األخرى قصيرة األجل عالية 

السيولة التي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل، ان وجدت، والمتوفرة للمجموعة بدون أي قيود.

المقاصة 
يتم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية ويعرض المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود حق 

قانوني إلجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما يكون لدى المجموعة نية لتسويتها على أساس الصافي أو االعتراف باالصل و 
تسوية االلتزام في آن واحد.

األدوات المالية المشتقة، بما في ذلك محاسبة التحوط   -٢
تحتفظ المجموعة بأدوات مالية مشتقة للتحوط من مخاطر أسعار المخزون، وااللتزامات المؤكدة، ومخاطر أسعار الفائدة. عند بداية التخصيص 

للتحوط، تقوم المجموعة بتوثیق العالقة رسميًا بین أدوات التحوط والبنود المحوطة له، بما في ذلك أھداف إدارة المخاطر واالستراتیجیة 
في تنفیذ معاملة التحوط، باإلضافة إلی األسالیب التي سیتم استخدامھا لتقیCیم فعالية عالقة المتحوط له. تقوم المجموعة بعمل تقيCيم، 
عند بداية عالقة التحوط وكذلك على أساس مستمر، فيما إذا كان من المتوقع أن ت�كون أدوات التحوط «فعالة للغاية» عند مقاصة التغيرات 

في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبنود المتحوط لها خالل الفترة التي تم تحديد التحوط لها، وعما إذا كانت النتائج الفعلية لكل تغطية 
هي ضمن حدود ٨٠ – ١٢٥ نسبة مئوية. 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 المبلغ عنه.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)



١٢٤١٢٥

القوائم الماليةمجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧ممجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧م تقري�ر مجلس اإلدارة  التقري�ر االستراتيجي

السياسات المحاسبية الهامة - تCتمة   -٣
ممتلكات وآالت ومعدات - تCتمة (ه)  

إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات هي كما يلي:

السنوات

١٢٫٥ – ٥٠مباني
٣ – ٣٣تحسينات على مباني مست�أجرة

٣ – ٣٠ممتلكات و معدات
٣ – ١٦أثاث و معدات مكتبية

٤ – ١٠سيارات

تCتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار االفتراضية والقيم المتبقية سنويا على األقل ويتم تعديلها بأثر مستقبلي إذا لزم األمر. لغرض تقيCيم 
الهبوط في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات، يرجى الرجوع إلى سياسة الهبوط في قيمة الموجودات غير المالية إيضاح ٣ «ي».

الموجودات غير الملموسة  (و)  
يتم قياس الموجودات غير الملموسة فيما عدا الشهرة والمستحوذ عليها من قبل المجموعة ذات العمر افتراضي المحدد بالت�كلفة ناقصًا 

اإلطفاء المتراكم وخسائر الهبوط في القيمة المتراكمة.

يتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنه في أصل محدد متعلق به. ويتم االعتراف بجميع 
النفقات األخرى بما في ذلك النفقات على الشهرة المولدة داخليًا والعالمات التجارية في الربح او الخسارة عند ت�كبدها.

يتم إحتساب اإلطفاء على أساس ت�كلفة االصل أو أي مبلغ آخر بديل عن الت�كلفة ناقصا قيمته المتبقية ويتم اإلعتراف بها في الربح أو الخسارة 
بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات غير الملموسة من تاري�خ توفرها لالستخدام، حيث أنها تعكس بشكل 

وثيق النمط المتوقع إلستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل.

اإلست�ثمار العقاري (ز)  
اإلستCثمار العقاري هو العقار المحتفظ به اما لغرض الحصول على عوائد ايجارية أو لرفع قيمته الرأسمالية أو كالهما وليس لغرض البيع في 

سياق العمل المعتاد أو االستخدام في اإلنتاج أو عرض البضائع اوالخدمات أو لألغراض اإلدارية.

يتم قياس االستCثمار العقاري بالت�كلفة ناقصًا االستهالك التراكمي وخسائر الهبوط في القيمة التراكمية. عندما يتغير الغرض من إستخدام 
العقار، فإنه يتم اعادة تصنيفه كممتلكات، آالت ومعدات، وفي تاري�خ إعادة تصنيفه تصبح قيمته العادلة هي ت�كلفته الحقًا.

المخزون  (ح)  
يتم قياس المخزون بسعر الت�كلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. يتم تحديد الت�كلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح. تCتضمن 

الت�كلفة المصروفات المت�كبدة لشراء المخزون، وت�كاليف اإلنتاج أو التحوي�ل والت�كاليف األخرى التي يتم ت�كبدها من أجل إحضار المخزون إلى 
الموقع بحالته الراهنة. في حالة المخزون المصنع وتحت التصنيع، تCتضمن الت�كلفة حصة مناسبة من ت�كاليف اإلنتاج الغير المباشرة على أساس 

الطاقة التشغيلية اإلعتيادية.

وقد تCتضمن الت�كلفة أيضا التحويالت من الدخل الشامل اآلخر ألي مكسب أو خسارة من تحوطات التدفقات النقدية المؤهلة لمشتريات المخزون 
بالعمالت األجنبية. باإلضافة إلى ذلك، قد يشمل المخزون أيضًا مكسب أو خسارة محولة من القيمة العادلة من االلتزامات المؤكدة بسبب 

محاسبة تحوط القيمة العادلة وأثر التقيCيم العادل لمخاطر أسعار المخزون المتحوط له ضمن تحوط القيمة العادلة.

تCت�كون صافي القيمة القابلة للتحقق من سعر البيع التقديري في ظروف النشاط اإلعتيادي لألعمال بعد خصم أي ت�كاليف انتاج اضافية 
لإلكمال وت�كاليف البيع والتوزيع المناسبة. ويتم ت�كوي�ن مخصص ،عند اللزوم، للمخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف.

السياسات المحاسبية الهامة - تCتمة   -٣
تحويZل العمالت األجنبية (د)  

المعامالت بالعمالت األجنبية   (١
يتم تحوي�ل المعامالت التي تCتم بالعمالت األجنبية الى العمالت الوظيفية لمنشآت المجموعة وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاري�خ المعامالت 

المعنية. يتم إعادة تحوي�ل الموجودات والمطلوبات النقدية المقّومة بالعمالت األجنبية في تاري�خ التقري�ر إلى العملة التشغيلية بأسعار 
الصرف السائدة في ذلك التاري�خ. يتم إعادة تحوي�ل الموجودات والمطلوبات غير النقدية المقّومة بالعمالت األجنبية التي تم قياسها بالقيمة 

العادلة إلى العملة الوظيفية بأسعار الصرف السائدة في التاري�خ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة. يتم اإلعتراف بفروقات صرف العمالت 
األجنبية الناتجة عن إعادة التحوي�ل في الربح او الخسارة، باستCثناء الفروقات الناتجة عن إعادة تحوي�ل أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع و 

اإللتزام المالي المحدد كتحوط لصافي اإلستCثمار في عملية أجنبية (انظر أدناه)، أو تحوطات التدفقات النقدية المؤهلة، والتي يتم اإلعتراف 
بها في قائمة الدخل الشامل اآلخر. يتم تحوي�ل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالت�كلفة التاريخية لعملة أجنبية باستخدام سعر الصرف 

السائد في تاري�خ المعاملة.

العمليات األجنبية   (٢
يتم تحوي�ل موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية بما فيها الشهرة وتعديالت القيمة العادلة الناشئة عن االستحواذ وفقا ألسعار الصرف 

السائدة في تاري�خ التقاري�ر المالية. يتم تحوي�ل إي�رادات و مصروفات العمليات األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة في تاري�خ 
المعامالت.

يتم اإلعتراف بفروقات العمالت األجنبية الناشئة عن العمليات األجنبية ضمن الدخل الشامل اآلخر وتCتراكم في احتياطي تحوي�ل العمالت 
األجنبية باستCثناء إلى الحد الذي يتم عنده توزيع فروقات الترجمة على حصص الملكية غير المسيطرة عليها.

یتم تحوی�ل توزیعات األرباح المستلمة من الشرکات الزمیلة األجنبیة بأسعار الصرف السائدة في تاری�خ المعاملة و يتم اإلعتراف بفروقات تحوی�ل 
العمالت في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.

عند استبعاد عملية أجنبية، يتم تحوي�ل المبلغ المتعلق بترجمة العمالت إلى الربح او الخسارة كجزء من الربح أو الخسارة عند االستبعاد. عند 
االستبعاد الجزئي لشركة تابعة تCتضمن عملية أجنبية، يتم إعادة احتساب النسبة ذات الصلة بهذا المبلغ المتراكم الى حقوق الملكية غير 

المسيطرة. و ضمن أي عملية استبعاد جزئي أخرى لعملية أجنبية، يتم إعادة تصنيف النسبة ذات الصلة إلى الربح او الخسارة.

يتم االعتراف بمكاسب او خسائر صرف العمالت األجنبية الناشئة من بنود نقدية مستحقة من او مدفوعة الى عملية اجنبية والتسويه التي ال 
يتم التخطط لها او من المحتمل ان تحدث في المنظور القريب والتي تعتبر أساسا جزًا لت�كوي�ن صافي االستCثمار في العملية األجنبية في 

الدخل الشامل االخر ضمن احتياطيات تحوي�ل عمالت أجنبية.

ممتلكات وآالت ومعدات (ه)  
يتم قياس الممتلكات واآلالت والمعدات بالت�كلفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر الهبوط في القيمة المتراكمة. تCتضمن الت�كلفة سعر 

الشراء وأية ت�كاليف منسوبة مباشرة إلحضار األصل إلى الموقع في حالته الالزمة ليتم تشغيله بالطريقة التي تريدها اإلدارة.

تCتضمن ت�كلفة الموجودات التي يتم بناؤها ذاتيا ت�كلفة المواد والعمالة المباشرة وأي ت�كاليف أخرى منسوبة مباشرة إلى جعل الموجودات 
في حالة صالحة لالستخدام المقصود منها وت�كاليف تفكيك وإزالة العناصر واصالح الموقع الذي ت�كون فيه وت�کالیف االقتراض علی األصول 

المؤھلة.

عندما ت�كون لألجزاء الهامة من بند الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة، يتم احتسابها كبنود منفصلة (مكونات رئيسية) 
للممتلكات والمعدات.

يتم تحديد المكاسب والخسائر الناتجة عن استبعاد أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بمقارنة متحصالت االستبعاد مع القيمة الدفترية 
للممتلكات والمعدات، ويتم االعتراف على أساس الصافي، ضمن قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

يتم االعتراف بت�كلفة استبدال جزء من بند الممتلكات واآلالت والمعدات بالقيمة الدفترية للبند إذا كان من المحتمل أن تCتدفق المنافع 
االقتصادية المستقبلية المتضمنة في ذلك الجزء إلى المجموعة و كان من الممكن قياس ت�كلفتها بشكل موثوق. یتم إلغاء االعتراف بالقیمة 

الدفتریة للجزء المستبدل و يتم اإلعتراف بت�كاليف الخدمة اليومية الممتلكات وآالت والمعدات في الربح أو الخسارة عند ت�كبدها.

يتمثل اإلستهالك في التوزيع المنتظم للمبلغ القابل لالستهالك لألصل على مدى العمر االفتراضي المقدر له. یتمثل المبلغ القابل 
لالستھالك في ت�کلفة األصل أو مبلغ آخر بديل عن الت�کلفة ناقصًا القيمة المتبقیة.

يتم تحميل اإلستهالك على الربح أو الخسارة بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل بند للممتلكات وآالت والمعدات. 
يتم استهالك الموجودات المؤجرة على مدى فترة اإليجار وأعمارها اإلنتاجية أيهما أقصر. ال يتم استهالك األرض.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
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القوائم الماليةمجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧ممجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧م تقري�ر مجلس اإلدارة  التقري�ر االستراتيجي

السياسات المحاسبية الهامة - تCتمة   -٣
الهبوط في القيمة - تCتمة (ي) 

يتم اإلعتراف بخسائر الهبوط في قيمة اإلستCثمارات في األوراق المالية المتاحة للبيع بإعادة تصنيف الخسائر المتراكمة من احتياطي القيمة 
العادلة إلى الربح او الخسارة. إن المبلغ المعاد تصنیفه ھو الفرق بین ت�كلفة االستحواذ (بالصافي بعد خصم مبلغ السداد األصلي و اإلطفاء) 

والقیمة العادلة الحالیة ناقصا أي خسارة هبوط في القیمة تم االعتراف بھا سابقا في الربح او الخسارة.

إذا حدث في أي فترة الحقة أن زادت القيمة العادلة لألصل المالي وكان من الممكن ربط هذه الزيادة بشكل موضوعي بحدث وقع بعد 
االعتراف بخسارة الهبوط في القيمة ضمن الربح او الخسارة، يتم عكس خسارة الهبوط في القيمة مع االعتراف بمبلغ المعكوس ضمن الربح 

او الخسارة. ومع ذلك، فإنه يتم االعتراف بأي استرداد الحق في القيمة العادلة لهبوط قيمة اداة حقوق الملكية المتاحة للبیع ضمن الدخل 
الشامل اآلخر.

المخصصات  (ك) 
يتم اإلعتراف بالمخصص إذا كان لدى المجموعة التزام قانوني أو ضمني حالي نتيجة ألحداث سابقة والتي يمكن تقديرها بصورة موثوقة، 

ومن المحتمل أن ت�كون هناك حاجة إلى تدفق منافع اقتصادية متطلبة لتسوية االلتزام. يتم تحديد المخصصات عن طري�ق خصم التدفقات 
النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل ما قبل الضري�بة الذي يعكس تقيCيمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة 

لاللتزام. يتم اإلعتراف بخصم فك االرتباط كت�كلفة تمويلية.

تقوم المجموعة بتسجيل مخصص لت�كاليف اإلزالة لمرافق التصنيع و تجديد تحسینات على مباني مست�أجرة. یتم تقدیم ھذه الت�کالیف بالقیمة 
الحالیة للت�كاليف المتوقعة لتسویة االلتزام باستخدام التدفقات النقدیة المقدرة ویتم االعتراف بھا کجزء من ت�کلفة األصل المحدد. يتم خصم 

التدفقات النقدية بمعدل يعكس تقيCيمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة للمطلوبات ذات الصلة. يتم تسجيل 
مصروف خصم فك االرتباط عندما يتم ت�كبده ويتم االعتراف به ضمن الربح أو الخسارة كت�كلفة تمويلية. يتم مراجعة الت�كاليف المستقبلية 

التقديرية لعملية ايقاف التشغيل سنويا ويتم تعديلها حسب الحاجة. أن التغيرات في الت�كاليف المستقبلية التقديرية أو في معدل الخصم 
المطبق يتم أضافته الى او خصمة من ت�كلفة األصل.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين (ل) 
خطة المنافع المحددة

يتم احتساب التزام المجموعة بموجب خطة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين كخطة منافع محددة غير ممولة ويتم احتسابها من خالل تقدير 
مبلغ المنافع المستقبلية التي اكتسبها الموظفون في الفترات الحالية والسابقة وخصم ذلك المبلغ. يتم احتساب التزامات المنافع 

المحددة من قبل خبير إكتواري مؤهل باستخدام طريقة وحدة االئ�تمان المتوقعة. يتم االعتراف بقياسات التزام المنافع المحددة والتي 
تCتضمن مكاسب اوخسائر إكتوارية مباشرة في الدخل الشامل اآلخر. تحدد المجموعة صافي مصروفات الفوائد على التزام المنافع المحددة 

عن الفترة من خالل تطبيق معدل الخصم المستخدم لقياس التزام المنافع المحددة في بداية الفترة السنوية إللتزام المنافع المحددة آنذاك، 
مع األخذ في الحسبان أي تغيCيرات في التزام المنافع المحددة خالل الفترة نتيجة لسداد تلك المنافع. يتم االعتراف بصافي مصروفات الفوائد 

والمصاريف األخرى المتعلقة بخطط المنافع المحددة ضمن مصروفات الموظفين في الربح أو الخسارة.

منافع الموظفين قصيرة األجل
يتم تسجيل منافع الموظفين قصيرة األجل عندما يتم تقديم الخدمات المتعلقة بها. يتم االعتراف بااللتزام بالمبلغ المتوقع دفعة ضمن 

مكافآت نقدية قصيرة األجل أو خطط مشاركة الربح. إذا كان للمجموعة التزام قانوني حالي أو تعاقدي لدفع ذلك المبلغ نتيجًة لخدمة مقدمة 
في السابق من قبل الموظف وتم تقدير قيمة االلتزام بشكل موثوق.

اإليرادات (م) 
يتم االعتراف باإليرادات بمقدار االعتراف بالشروط التالية:

وجود احتمالية بتدفق منافع اقتصادية للمجموعة.• 
يمكن قياسها بشكل موثوق بغض النظر عن موعد سدادها.• 
امكانية تحديد الت�كلفة المت�كبد حتى تاريخه والت�كاليف المستقبلية المتوقعة وامكانية قياسها بشكل موثوق.• 

يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو للمستحقات الخاضعة لشروط الدفع المحددة تعاقديًا. يجب استيفاء المعايCير المحددة 
الموضحة أدناه قبل االعتراف باإليرادات.

مبيعات بضائع
يتم االعتراف باإليرادات من المبيعات عند تسليم أو شحن المنتجات التي يتم بمقتضاها انتقال المخاطر والمنافع الهامة المصاحبة لملكية 
البضاعة إلى المشتري بحيث ال يكون للمجموعة سيطرة فعالة او مشاركة إدارية مستمرة بالدرجة التي ترتبط عادة بملكية البضاعة. ويتم 

تسجيل المبيعات بعد خصم المردودات والخصم التجاري وخصم الكمية.

السياسات المحاسبية الهامة - تCتمة   -٣
موجودات ومطلوبات مصنفة كمتاحة للبيع (ط) 

يتم تصنيف الموجودات غير المتداولة أو مجموعات االستبعاد التي تشتمل على موجودات ومطلوبات، التي يتوقع استردادها بشكل رئيسي 
من خالل البيع وليس من خالل اإلستخدام المستمر، كمحتفظ بها للبيع. وقبل تصنيفها كمحتفظ بها للبيع ، يتم إعادة قياس الموجودات أو 

مكونات مجموعة االستبعاد وفقًا للسياسيات المحاسبية للمجموعة. وبعد ذلك يتم قياس الموجودات أو مجموعة االستبعاد بالقيمة 
الدفترية والقيمة العادلة ناقصا ت�كلفة البيع أيهما أقل. يتم توزيع أي خسارة هبوط في القيمة بشكل عام للمجموعة المستبعدة أوالً على 
الشهرة ومن ثم على الموجودات والمطلوبات المتبقية على أساس تناسبي، فيما عدا أنه ال يتم تخصيص أي خسارة للمخزون والموجودات 

المالية وموجودات الضرائب المؤجلة وأصول منافع الموظفين واالستCثمارات العقارية والتي ال تزال تقاس وفقا للسياسات المحاسبية 
للمجموعة. يتم االعتراف بخسائر الهبوط في القيمة عند التصنيف المبدئي كمحتفظ بها للبيع ، وبعد ذلك يتم االعتراف بالمكاسب أو الخسائر 

الالحقة الناتجة عن إعادة القياس ضمن الربح او الخسارة. ال يتم االعتراف بالمكاسب التي تزيد عن أي خسارة هبوط تراكمية في القيمة.

العملية غير المستمرة هي عنصر (وحدة مولدة للنقد) في منشأة إما تم إستبعادها أو تم تصنيفها كمحتفظ بها للبيع وهي:
يمثل خطًا رئيسيًا لألعمال أو منطقة جغرافية للعمليات.• 
جزء من خطة أحادية منسقة إلستبعاد خط رئيسي منفصل أو منطقة جغرافية للعمليات.• 
شركة تابعة تم اإلستحواذ عليها حصرًا مع التطلع إلى إعادة بيعها.• 

يتم تصنيف العمليات غير المستمرة عندما يحدث االستبعاد او يحقق النشاط الشروط المعنية لتصنيفة كمحتفظ به لغرض البيع أيهما يحدث 
قبل. عندما يصنف النشاط ضمن العمليات غير المستمرة يتم إعادة عرض قوائم المقارنة للربح او الخسارة و الدخل الشامل االخر كما لو كان 

النشاط تم تصنيفه ضمن العمليات غير المستمرة من بداية فترة المقارنة. بينما ال يتم إعادة عرض قائمة المركز المالي لفترة المقارنة.

الهبوط في القيمة (ي) 
الموجودات غير المالية   (١

يتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية للمجموعة بخالف المخزون والموجودات الضري�بية المؤجلة في تاري�خ كل تقري�ر لتحديد ما 
إذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض القيمة. في حالة وجود مثل هذا المؤشر، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل.

لغرض تقيCيم الهبوط في القيمة، يتم تجميع الموجودات عند أدنى مستويات تدفقاتها النقدية بحيث يمكن تحديدها بشكل منفصل ( «الوحدة 
المولدة للنقد»). ويحدث الهبوط في القيمة عندما تCتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد القيمة القابلة لالسترداد والتي 
تمثل القيمة العادلة ناقصا ت�كاليف البيع و القيمة قيد االستخدام، أيهما أعلى. تستند القيمة قيد االستخدام إلى نموذج التدفقات النقدية 

المخصومة، حيث يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة باستخدام معدل خصم ما قبل الضري�بة الذي يعكس تقيCيمات السوق 
الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لالصل.

يتم االعتراف بخسائر الهبوط في القيمة ضمن الربح او الخسارة. يتم االعتراف بخسائر الهبوط في القيمة فيما يتعلق بالوحدات المنتجة 
للنقد أوالً لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة موزعة على الوحدات ومن ثم لتخفيض القيمة الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة 

(مجموعة الوحدات) على أساس تناسبي.

ال يتم عكس خسارة الهبوط في القيمة فيما يتعلق بالشهرة. فيما يتعلق بالموجودات األخرى، يتم تقيCيم االعتراف بخسائر الهبوط في 
القيمة في فترات سابقة في تاري�خ كل تقري�ر لتحديد وجود أي مؤشرات على انخفاض الخسارة أو عدم وجودها. يتم عكس خسارة الهبوط 

في القيمة إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد. يتم عكس خسارة الهبوط في القيمة فقط إلى 
الحد الذي ال تCتجاوز فيه القيمة الدفترية لألصل القيمة الدفترية التي تم تحديدها، بالصافي بعد االستهالك أو اإلطفاء، إذا لم يتم اإلعتراف 

بخسائر الهبوط في القيمة.

ال يتم اإلعتراف بالشهرة التي تشكل جزءًا من القيمة الدفترية لالستCثمار في الشركة الزميلة بشكل منفصل، وبالتالي ال يتم اختبار انخفاض 
القيمة بشكل منفصل. بدالً من ذلك، يتم اختبار كامل مبلغ اإلستCثمار في الشركة الزميلة لتحديد الهبوط في القيمة كأصل منفرد، عندما يكون 

هناك دليل موضوعي على أن اإلستCثمار في الشركة الزميلة قد تهبط قيمته.

الموجودات المالية   (٢
یتم إجراء تقیCیم في تاری�خ کل تقری�ر لتحدید ما إذا کان ھناك دلیل موضوعي علی أن هنالك هبوط في قيمة اصل مالي محدد. في حالة وجود 

مثل هذا الدليل، يتم اإلعتراف بأي خسارة هبوط في القيمة في الربح او الخسارة.

إن الدليل الموضوعي على أن الموجودات المالية (باستCثناء األوراق المالية) قد هبطت قيمتها يمكن أن تشمل الت�أخر او عدم القدرة على 
السداد من قبل المدين، وإعادة هيكلة المبلغ المستحقه للمجموعة بشروط ال تقبلها المجموعة، و مؤشرات على أن المدين أو المصدر 

سيتعرض لإلفالس، أو اختفاء سوق نشطه لألوراق المالية. وباإلضافة إلى ذلك، بالنسبة لإلستCثمار في أدوات حقوق الملكية، فإن االنخفاض 
الجوهري أو المتواصل في قيمتها العادلة إلى ما دون ت�كلفتها هو دليل موضوعي على هبوط القيمة. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)



١٢٨١٢٩

القوائم الماليةمجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧ممجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧م تقري�ر مجلس اإلدارة  التقري�ر االستراتيجي

السياسات المحاسبية الهامة - تCتمة   -٣
توزيعات األرباح  (ع)  

تقيد توزيعات األرباح النهائية في القوائم المالية في الفترة التي تCتم الموافقة عليها من قبل مساهمي المجموعة.

يتم تسجيل توزيعات األرباح المرحلية كالتزام في الفترة التي تCتم الموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة.

عقود إيZجار (ف) 
تصنف عقود اإليجار عندما يحتفظ المؤجر فعليًا بكافة المخاطر والمنافع ذات الصلة بملكية األصل المصنف كعقود إي�جار تشغيلية. يتم االعتراف 

بالمدفوعات التي تCتم بموجب عقود اإليجار التشغيلي في قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل اآلخر بطريقة القسط الثابت على مدى فترة 
عقد االيجار. ويتم االعتراف بحوافز عقد االيجار المستلمة كجزء ال يتجزأ من إجمالي مصروفات عقد اإليجار على مدى فترة عقد االيجار.

ممتلكات وأالت ومعدات   -٤

مبانيأرضالتZكلفة أو التZكلفة المفترضة 
تحسينات على 

مصنع ومعداتمباني مست�أجرة
أثاث ومعدات 

سياراتمكتبية
مشاريع تحت 

المجموعالتنفيذ

١٫٤٤٦٫٢٤٣١٫٩٣٧,٤٨٨١٫٨٧٥٫٦٣٦٢٫٧٩٠٫١٣٦٢٫٥٨٨٫٨٤٠٤٦٥٫٣٩٠١٫٣٧٣٫٧٠٥١٢٫٤٧٧٫٤٣٨الرصيد في ١ يناير ٢٠١٦م (إيضاح ٣٧-(ب))
٢٤٫١٨٩٢٠٦٫٧١٢٣١٫٢٥٣٧٤٫٦٨٧١٧٨٫١٤٣٦٧٫٩١٧٦٦٨٫٧٨٢١٫٢٥١٫٦٨٣إضافات

(٩٨٫٥٠٠)(١٫٦٨٧)(٥٫٩٠٨)(٣٥٫٨١٣)(١٥٫٥٤٥)(٣٣٫٤٧٤)(٦٫٠٧٣)–إستبعادات
–(٨١٨٫٠٨٨)١٩٣٢٧١٫٥١٥٧٦٫٢١٠٣٢٨٫٢٩١١٣٩٫١٥٨٢٫٧٢١المحول من / إلى مشاريع تحت التنفيذ

(١٫١٠٨٫٠٥٦)(١٥٤٫٦٢٦)(٣٢٫٦٨٤)(٢٨٫٥٥٥)(٦٥٠٫١٨٩)(١٠٫٢٤٢)(١٩٢٫٩٩٠)(٣٨٫٧٧٠)أثر الحركة في أسعار الصرف 
٥٤٧١٥٠٢٥٣١٫٩٠٩٣٫٠٠٩–١٥٠–تعديل التضخم المرتفع

تحوي�ل موجودات مصنفة كمحتفظ بها 
للبيع

(٦٫٦٢٦)(١٥٦٫٠٣٨)(٢٢٫٨٥٦)(٢٩٨٫٦٩٧)(٨٫٥٣٥)(٦٫٩١٤)(٧٫٨٨٥)(٥٠٧٫٥٥١)

١٫٤٢٥٫٢٢٩٢٫٠٦٠٫٧٦٤١٫٩١٦٫٥٢٧٢٫٢٢٩٫٢٣٠٢٫٨٣٣٫٣٨٨٤٩٠٫٧٧٥١٫٠٦٢٫١١٠١٢٫٠١٨٫٠٢٣الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م

١٫٤٢٥٫٢٢٩٢٫٠٦٠٫٧٦٤١٫٩١٦٫٥٢٧٢٫٢٢٩٫٢٣٠٢٫٨٣٣٫٣٨٨٤٩٠٫٧٧٥١٫٠٦٢٫١١٠١٢٫٠١٨٫٠٢٣الرصيد في ١ يناير ٢٠١٧م
٤٥١٦٦٫٢٩٣١٣٫٦٨٧١٨٦٫٧٣٢٤٢٫٣٣٢٦٫٠٨٥٢٥٧٫٥٨٧٦٧٢٫٧٦١إضافات 

(٢٣٤٫٩٨٨)(٤٥٫٨٤٦)(٦٫٨٣٣)(٤٧٫٤٠٨)(٩٫٤١٠)(١٢٠٫٦٧٧)(٤٫٧٤٩)(٦٥)إستبعادات
–(٥٥٥٫٧٣١)٦٫١٣٤٧٠٫٣٧٨٢٩٫٩٨١١٨٨٫٤٦٢٢٤٧٫٧٥٨١٣٫٠١٨المحول من / إلى مشاريع تحت التنفيذ

–––––(٩١٫٩٨٢)٩١٫٩٨٢–إعادة تصنيف فئة 
(٢٨٦٫٦٣٢)(٣١٫٠٥٨)(٥٫٢٥٩)(١٠٫٦٩٥)(١٤٨٫٢٢٢)٤٫٦٤٤(٤٨٫٠١٢)(٤٨٫٠٣٠)أثر الحركة في أسعار الصرف

١٫٣٨٣٫٣١٣٢٫٣٣٦٫٦٥٦١٫٧٥٢٫١٨٠٢٫٤٤٦٫٧٩٢٣٫٠٦٥٫٣٧٥٤٩٧٫٧٨٦٦٨٧٫٠٦٢١٢٫١٦٩٫١٦٤الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م

السياسات المحاسبية الهامة - تCتمة   -٣
اإليرادات - تCتمة (م) 

إي�رادات اإليجار
يتم االعتراف باإليرادات اإليجار بطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد االيجار. ويتم االعتراف بحوافز االيجار الممنوحه كجزء متمم من 

اجمالي إي�رادات االيجار على مدى فترة عقد االيجار.

إي�رادات الدعاية والعرض 
تCت�كون إي�رادات الدعاية والعرض من اإليرادات المكتسبة من اإلعالن والعرض عن عدة منتجات من قبل البائعين داخل متاجر التجزئة للمجموعة 

ويتم االعتراف بها في الفترة التي ت�كتسب فيها. 

إي�رادات العموالت
عندما تعمل المجموعة بصفتها وکيال وليس کعامل رئيسي في معاملة ما، فإن اإليرادات المعترف بها هي صافي مبلغ العمولة التي تقوم 

بها المجموعة.

الزكاة والضرائب (ن) 
تخضع الشركة وشركاتها التابعة للزكاة وضري�بة الدخل وفقًا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربCية السعودية («الهيئة»). 

ويتم تحميل الزكاة المستحقة على الشركة وحصتها في الزكاة المستحقة على الشركات التابعة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل 
اآلخر الموحدة . الزكاة وضري�بة الدخل العائدة إلى الشركاء السعوديCين واألجانب اآلخري�ن في الشركات التابعة الموحدة يتم تحميلها على 

حقوق الملكية غير المسيطر عليها في قائمة المركز المالي الموحدة المرفقة. ويتم احتساب مطلوبات الزكاة وضري�بة الدخل اإلضافية، إن 
وجدت، والتي تCتعلق بالربوط على سنوات سابقة من قبل الهيئة في الفترة التي يتم فيها إصدار الربوط النهائية.

تقوم الشركة وشركاتها التابعة في المملكة العربCية السعودية باستقطاع ضرائب على المعامالت مع األطراف غير المقيمة وعلى توزيعات 
األرباح المدفوعة للشركاء األجانب وفقًا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة وضري�بة الدخل.

تخضع الشركات األجنبية التابعة للزكاة وضرائب الدخل في بلدانها ذات الصلة. تحمل الزكاة وضرائب الدخل على قائمة الربح او الخسارة ضمن 
مصروف الزكاة وضري�بة الدخل. 

يتم إحتساب الضري�بة المؤجلة بإستخدام طريقة اإللتزام، على جميع الفروقات المؤقتة بين األسس الضري�بة للموجودات وااللتزامات وقيمتها 
الدفترية في تاري�خ التقري�ر. يتم قياس الموجودات وااللتزامات وفقا لمعدالت الضري�بة التي يتوقع تطبيقها في الفترة التي يتم االعتراف 
باألصل او تسوية االلتزام، وفقا للقوانين المعمول بها في الدول المعنية في تاري�خ التقري�ر. يتم االعتراف بالموجودات الضري�بية المؤجلة 

بجميع الفروقات القابلة للخصم والمرحلة للموجودات الضري�بية الغير مستغلة والخسائر الضري�بية الغير مستغلة الى حد وجود احتمال توفير 
ربح خاضع للضري�بة قابل لإلستخدام مقابل الفروقات المؤقتة للخصم والمرحلة للموجودات الضري�بية الغير مستغلة والخسائر الضري�بية الغير 

مستغلة. يتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات الضري�بية المؤجلة في تاري�خ كل تقري�ر ويتم تخفيضها الى الحد الذي لم يعد فية احتمالية 
توفر ربح كافي خاضع يسمح بإستخدام كامل أو جزء من األصل الضري�بي المؤجل. 

يتم إجراء مقاصة الموجودات والمطلوبات الضري�بية الحالية والمؤجلة فقط إذا تم استيفاء معايCير معينة.

(س) إيZرادات وتZكاليف تمويلية
تCت�كون إي�رادات التموي�ل من مكاسب / (خسائر) من استبعاد موجودات مالية متاحة للبيع ومكاسب من أدوات التحوط التي يتم اإلعتراف بها 

ضمن قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة . و يتم اإلعتراف بإي�رادات الفوائد عند استحقاقها ضمن الربح او الخسارة 
باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم اإلعتراف بإي�راد توزيعات األرباح في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة في التاري�خ 

الذي يتم فيه إثبات حق المجموعة في استالم المبلغ.

تCتضمن الت�كاليف التمويلية مصروفات أعباء تمويلية على القروض بما في ذلك الصكوك والخسائر الناتجة عن استبعاد الموجودات المالية 
المتاحة للبيع ومخصصات خصم فك االرتباط والخسائر من أدوات التحوط التي تم االعتراف بها ضمن قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل 

اآلخر الموجزة الموحدة . يتم اإلعتراف بت�كاليف االقتراض التي ال تCتعلق مباشرة باالستحواذ أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل ضمن قائمة الربح أو 
الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموجزة الموحدة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

يتم تسجيل مكاسب وخسائر العمالت األجنبية على أساس الصافي ضمن ت�كلفة تمويلية. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)



١٣٠١٣١

القوائم الماليةمجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧ممجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧م تقري�ر مجلس اإلدارة  التقري�ر االستراتيجي

الشهرة   -٥
تCتضمن القيم الدفترية للشهرة بعد تعديل احتياطي تحوي�ل العمالت وتعديل خسارة الهبوط في القيمة (إيضاح ٣١) ما يلي:

٣١ ديسمبر
٢٠١٧م

١ ديسمبر
٢٠١٦م

١ يناير 
٢٠١٦م

٢٢٢٫٠٢٤٢٢٢٫٠٢٤–عمليات جيان (إيضاح ٣١)
١٠١٫٠٠٤١٠١٫٠٠٤١٤٠٫٣٤١شركة صافوال لالستCثمارات الصناعية ("إس آي آي سي")

٨٤٫٠١٦٨٤٫٠١٦٨٤٫٠١٦شركة عافية العالمية ("أي آي سي")
٧٥٫٧٠٣٧٥٫٧٠٣٧٥٫٧٠٣شركة المخازن الكبرى التجارية

٥٤٫١٧٨٥٢٫٤٢٦٢٦٧٫٦٨٩شركة الملكة للصناعات الغذائية
٣٨٫٩٩٧٤١٫١٢١٤٦٫٦٤٩شركة كوغو غيدا ياتوم في ت�كاريت إيه إس ("كوغو")

٢٥٫٣٣٠٢٥٫٣٣٠٢٥٫٣٣٠شركة هرفي لخدمات األغذية ("هرفي") (إيضاح ٣٧-(أ))
٢٥٫٣٠٠٢٤٫٤٨٢٥٥٫٣٤٨شركة عافية العالمية - مصر

١٦٫١٠١٢٠٫٧٨٠٢٢٫٧٠٢شركة نورتيكا جولدن ويت
١٤٫٩١٢١٤٫٩١٢١٤٫٩١٢الشركة المتحدة للسكر ("يو إس سي")

٧٫٥٨٩٧٫٣٤٤٣٠٫٤١٧شركة الفراشة للصناعات الغذائية
١٧٫٨٥٦٦١٫٦٩٩ ٧٫٠٢٥شركة بيشهر الصناعية

١٧٫٩٠٨––شركة اإلسكندرية للسكر، مصر ("أي اس سي إي")
٤٥٠٫١٥٥٦٨٦٫٩٩٨١٫٠٦٤٫٧٣٨

راجعت المجموعة القيم الدفترية للشهرة، لتحديد ما إذا كانت القيمة الدفترية تCتجاوز المبالغ القابلة لالسترداد. لغرض اختبار مدى وجود 
هبوط، يتم تجميع الموجودات الي مجموعات أصغر من الموجودات التي تولد تدفقات نقدية داخلة من االستخدام المستمر بشكل مستقل 

الي حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلية من الموجودات األخرى او وحدة توليد النقد.

القيمة القابلة لالسترداد من الموجودات غير المالية أو وحدة توليد نقد أكبر من قيمتها المتبقية لالستخدام والقيمة العادلة بعد خصم 
ت�كاليف البيع. تستند القيمة المتبقية لالستخدام على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بخطة معتمدة من قبل اإلدارة لمدة ٥ سنوات 

والمخفضة الي قيمتها الحالية باستخدام التالي، معدل ما قبل الضري�بة المخفض ونسبة القيمة النهائية (إيضاح ٣١ (أ)).

إست�ثمار عقاري   -٦

٣١ ديسمبر
٢٠١٧م

٣١ ديسمبر
٢٠١٦م

التZكلفة
٥٠٫٧٦٦٣٧٫٩٠٧الرصيد في بداية السنة

٧٨١٢٫٨٥٩إضافات
٥٠٫٨٤٤٥٠٫٧٦٦الرصيد في نهاية السنة

اإلستهالك المتراكم والهبوط في القيمة
(٧٫٢٦٩)(١٦٫٥١٠)الرصيد في بداية السنة

(٩٫٢٤١)(٣٫٧٢١)اإلستهالك
(١٦٫٥١٠)(٢٠٫٢٣١)الرصيد في نهاية السنة

القيمة الدفترية
١٣٤٫٢٥٦٣٠٫٦٣٨ يناير

٣١٣٠٫٦١٣٣٤٫٢٥٦ ديسمبر

ممتلكات وأالت ومعدات - تCتمة   -٤

مبانيأرض
تحسينات على 

مصنع ومعداتمباني مست�أجرة
أثاث ومعدات 

سياراتمكتبية
مشاريع تحت 

المجموعالتنفيذ

االستهالكات المتراكمة
الرصيد في ٣١ يناير ٢٠١٦م 

 (٣٫٦٥٨٫٧٢٧) –  (٢٨٦٫٨٧٠)(١٫٤٤١٫٥٥٢) (٧٨٣٫٥٢٢) (٦١٨٫٧٦٧) (٥٢٨٫٠١٦) – (إيضاح ٣٧-(ب))
 (٧٠٩٫٨٤٣) –  (٥٦٫٠٧٦) (٢٨٧٫٨٦٤) (١٢٣٫٤٨٣) (١٤٥٫٥٤٨) (٩٦٫٨٧٢) – إستهالك

 ٦٨٫٧٦٩  –  ٥٫٨٧١  ٢٩٫١٧٥  ١٥٫٢٧٤  ١٢٫٤٣١  ٦٫٠١٨  – إستبعادات
 ١٩٩٫٦١٢  –  ١٤٫٥٧٣  ١٤٫٤٧٦  ١٤٠٫٩١٢  ٧٦٧  ٢٨٫٨٨٤  – أثر الحركة في أسعار الصرف

 (١٨٥٫١٤٠) (٣٫٣٩٥) (٩٦١) (٢٥١) (١٧٦٫٥٤٨) (١٫٢٣٧) (٢٫٧٤٨) – خسائر هبوط في القيمة
 (١١٠) –  (٦) (١٢) (٧٢) –  (٢٠) – تعديل التضخم المرتفع

تحوي�ل موجودات مصنفة 
 ٢٣٤٫٠٣٨  –  ٥٫٤٧٧  ٧٫٥١٨  ١٦٠٫٨٩٤  ٧٫٤٨٨  ٥٢٫٦٦١  – كمحتفظ بها للبيع

 (٤٫٠٥١٫٤٠١) (٣٫٣٩٥) (٣١٧٫٩٩٢)(١٫٦٧٨٫٥١٠) (٧٦٦٫٥٤٥) (٧٤٤٫٨٦٦) (٥٤٠٫٠٩٣) – الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م

(٤٫٠٥١٫٤٠١) (٣٫٣٩٥) (٣١٧٫٩٩٢) (١٫٦٧٨٫٥١٠)(٧٦٦٫٥٤٥) (٧٤٤٫٨٦٦) (٥٤٠٫٠٩٣) –  الرصيد في ١ يناير ٢٠١٧م
(٨٠١٫٥٧١) –  (٥١٫٦٥٤) (٣٩١٫٠٩٩) (١٤٢٫٦٥٧) (١٢٩٫٢٢٢) (٨٦٫٩٣٩) –  االستهالك للسنة

١٦٠٫٦٩٥  –  ٦٫١٠٣  ٣٦٫٢٢١  ٢٫٦٥٢  ١٠٩٫٦٤٨  ٦٫٠٧١  –  إستبعادات
–  –  –  –  –  ٨٫٦٥٣  (٨٫٦٥٣) –  إعادة تصنيف فئة

٨٤٫٧٨٨  –  ٩٫٧٨٥  ٤٫١٥٩  ٥٣٫١٧٢  ١٫٥٢٧  ١٦٫١٤٥  –  أثر الحركة في أسعار الصرف
(٤٫٦٠٧٫٤٨٩) (٣٫٣٩٥) (٣٥٣٫٧٥٨) (٢٫٠٢٩٫٢٢٩)(٨٥٣٫٣٧٨) (٧٥٤٫٢٦٠) (٦١٣٫٤٦٩) –  الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م
القيم الدفترية – ٣١ ديسمبر 

٧٫٥٦١٫٦٧٥  ٦٨٣٫٦٦٧  ١٤٤٫٠٢٨  ١٫٠٣٦٫١٤٦  ١٫٥٩٣٫٤١٤  ٩٩٧٫٩٢٠  ١٫٧٢٣٫١٨٧  ١٫٣٨٣٫٣١٣  ٢٠١٧م
القيم الدفترية – ٣١ ديسمبر 

٧٫٩٦٦٫٦٢٢  ١٫٠٥٨٫٧١٥  ١٧٢٫٧٨٣  ١٫١٥٤٫٨٧٨  ١٫٤٦٢٫٦٨٥  ١٫١٧١٫٦٦١  ١٫٥٢٠٫٦٧١  ١٫٤٢٥٫٢٢٩  ٢٠١٦م
 القيم الدفترية – ١  يناير 

٨٫٨١٨٫٧١١ ١٫٣٧٣٫٧٠٥  ١٧٨٫٥٢٠  ١٫١٤٧٫٢٨٨  ٢٫٠٠٦٫٦١٤  ١٫٢٥٦٫٨٦٩  ١٫٤٠٩٫٤٧٢  ١٫٤٤٦٫٢٤٣  ٢٠١٦م

 
تCتعلق المشاريع تحت التنفيذ بإنشاء سوبر ماركت وهايبر ماركت لشركة بنده وذلك لرفع مستوى وتحسين مرافق إنتاج بعض الشركات  أ- 

التابعة لشركة صافوال لألغذية.
تم رهن بعض الممتلكات واآلالت والمعدات للشركات الخارجية التابعة للمجموعة بمبلغ ٢٣٣٫٩ مليون ريال سعودي كضمان لبنوك تجارية  ب- 

(إيضاح ١٨). 
الممتلكات واآلالت والمعدات المصنفة كمحتفظ بها للبيع تCتعلق بالشركة المتحدة للسكر، مصر (إيضاح ١٣). ج- 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)



١٣٢١٣٣

القوائم الماليةمجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧ممجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧م تقري�ر مجلس اإلدارة  التقري�ر االستراتيجي

االست�ثمار في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية - تCتمة   -٧
یلخص الجدول التالي المعلومات المالیة للشرکات الھامة المحاسب عنها بطريقة حقوق الملکیة المدرجة في القوائم المالیة الخاصة بھا. كما 

يوضح الجدول أيًضا التسوية بين المعلومات المالية للقيمة الدفترية لحصة المجموعة في الشركات المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية.

الشركة المتحدة للسكر، مصركنانالمراعي
٢٠١٦م٢٠١٧م٢٠١٦م٢٠١٧م٢٠١٦م٢٠١٧م

–٣٤٫٥٢٣٦٫٥٢٢٩٫٩٢٩٫٩٣٣٫٨٢نسبة الملكية
–٢٣٫٨١٢٫٦٠٠٢٫٩٠٥٫١٩٠٣٫٢٨٥٫٩١٤٢٦٠٫٤٠٥ ٢٥٫٠٨٣٫٠٧٣موجودات غير متداولة

–٩٢٨٫٤٨٠٨٢١٫٤٥٨٥١٦٫٨٢٠ ٥٫٣٨١٫٨٣٧ ٦٫٨١٢٫٧٧٦موجودات متداولة
–١٠٫٨٠٠٫٠٢٦٩٤١٫٨٦٤٩٠٣٫٢٨٧٣٧٫٥١٠ ١١٫٢٤٣٫٥٠٠مطلوبات غير متداولة

–٣٦٤٫٤٦١٥٥٠٫٩٠٩٣١٨٫١٦٠ ٤٫٩١٥٫٩٤٢ ٥٫٧٧١٫١٠٩مطلوبات متداولة
صافي الموجودات العائدة الى مساهمي 

–١٣٫٠٥٧٫٢١٩٢٫٢٣٢٫٧٦٩٢٫٢٨٥٫٥٩١٤٢١٫٥٥٥ ١٤٫٤٨٤٫٣٧٣الشركة (١٠٠٪)
–٦٦٧٫٥٩٨٦٨٣٫٣٩٢١٤٢٫٥٧٠ ٤٫٧٦٨٫٤٩٦ ٥٫٠٠٠٫٠٠٥حصة المجموعة في صافي الموجودات
–٦٫٧٦٨٫٠٦٤٥٠٦٫٥١٣٥٦٢٫٤٩٢٢٤٦٫٤٤٩ ٦٫٩٤٢٫٥٢١القيمة الدفترية للحصة في شركة زميلة

–١٫٠٣٩٫٥١٩ ٤٨٦٫٨٥٢ ٥٩٦٫٠٦٤ ١٤٫٣٣٨٫٥٧٩ ١٣٫٩٣٥٫٥٣٢  اإليرادات
الربح/ (الخسارة) من عمليات مستمرة العائد 

–٣٦٫٣٤٨(٣٠٦٫٨٦٥)(٥٩٫٦٤٥)٢٫١٤٧٫٧٨٦ ٢٫١٨٢٫٢٨٦ إلى مساهمي الشركة (١٠٠٪)
الدخل الشامل االخر العائد إلى مساهمي 

–––– (٣٥٣٫٥٢٣)٧٤٫٥٦٣  الشركة (١٠٠٪)
إجمالي الدخل/ (الخسارة) الشامل العائد إلى 

–٣٦٫٣٤٨(٣٠٦٫٨٦٥)(٥٩٫٦٤٥) ١٫٧٩٤٫٢٦٣ ٢٫٢٥٦٫٨٤٩  مساهمي الشركة
حصة المجموعة من الربح / (الخسارة) وإجمالي 

–١٢٫٢٩٣(٩١٫٧٥٣)(١٧٫٨٣٤)٦٥٥٫٢٦٥ ٧٧٩٫٠٦٤ الدخل الشامل

٧-٣  لدى المجموعة أيضا حصة في عدد من الشركات الزميلة غير هامة وال تشكل قيمة عالية بحد ذاتها بقيمة إجمالية دفترية ٢٢٨٫٩ مليون 
ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٧م: ١٦٨ مليون ريال سعودي). بلغت حصة الشركة من نتائج هذه الكيانات ٥٫٢ مليون ريال سعودي (٣١ 

ديسمبر ٢٠١٦م: ٠٫١ مليون ريال سعودي)

إست�ثمارات متاحة للبيع   -٨
تCتمثل اإلستCثمارات المتاحة للبيع:

نسبة الملكية (٪)

اإلسم
قطاع االعمال

الرئيسي
بلد

٢٠١٦م٢٠١٧م الت�أسيس
٣١ ديسمبر

٢٠١٧م
٣١ ديسمبر 

٢٠١٦م
 ١ يناير
٢٠١٦م

إست�ثمارات مدرجة

العقاراتمدينة المعرفة االقتصادية
المملكة العربCية 

٦٫٤٦٫٤٢٧٨٫٦٦٧٣٩٢٫٢٦٥٣٣٦٫٦٦٠السعودية

العقاراتإعمار المدينة اإلقتصادية 
المملكة العربCية 

٠٫٩٠٫٩١٠٠٫٤١٣١٢٧٫٧٢٩٩٦٫٣١٩السعودية

العقاراتشركة تعمير األردنية القابضة
المملكة االردنية 

–––٥٥الهاشمية

إست�ثمارات غير مدرجة

شركة قابضةشركة جسور القابضة
المملكة العربCية 

١٣٥٫٨٦٩––١٤٫٨١١٤٫٨١السعودية

سويكورب المملكة العربCية السعودية
خدمات إدارة 

االستCثمار
المملكة العربCية 

١٥١٥٦٧٫٦٧٤٦٧٫٦٧٤١١٥٫٦٧٤السعودية

العقاراتدار التمليك (إيضاح ٨-١)
المملكة العربCية 

٥٥٢٤٫٧٥٣٢٤٫٧٥٣٢٤٫٧٥٣السعودية
٤٧١٫٥٠٧٦١٢٫٤٢١٧٠٩٫٢٧٥

٨-١    الحقا بعد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م، باعت الشركة حصتها في دار التمليك بمبلغ ٢٨٫٠٢ مليون ريال سعودي وحققت ربح قدره ٣٫٢٧ مليون ريال 
سعودي.

االست�ثمار في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية   -٧
فيما يلي تفاصيل استCثمار المجموعة في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية:

نسبة الملكية (٪)

اإلسم
قطاع االعمال 

الرئيسي
بلد

٢٠١٦م٢٠١٧م الت�أسيس
٣١ ديسمبر

٢٠١٧م
٣١ ديسمبر 

٢٠١٦م
 ١ يناير
٢٠١٦م

شركة المراعي ("المراعي") (أنظر إيضاح ٧-١)

المنتجات 
الغذائية 
الطازجة

المملكة 
العربCية 

٣٤٫٥٢٣٦٫٥٢٦٫٩٤٢٫٥٢١٦٫٧٦٨٫٠٦٤٦٫٣٥٠٫٥٨٠السعودية 

العقارات شركة كنان العالمية للتطوي�ر العقـاري («كنان»)

المملكة 
العربCية 

٢٩٫٩٢٩٫٩٥٠٦٫٥١٣٥٦٢٫٤٩٢٦١٧٫١٤٣السعودية 

––٢٤٦٫٤٤٩–٣٣٫٨٢مصرتصنيع السكریو إس سي إي (انظر إيضاح ٧-٢)

العقارات شركة مدينة السيرة للتطوي�ر العقاري

المملكة 
العربCية 

٤٠٤٠١٤٧٫٥٩٧١٥١٫٦٠٧١٥١٫٧٩٠السعودية 

العقارات شركة مطوري مدينة المعرفة االقتصادية

المملكة 
العربCية 

٢٫٠٧٢٫٠٧١٦٫٢٧٠١٦٫٤٣٥١٦٫٤٣٥السعودية 

شركة إنتاج كابيتال المحدودة («إنتاج») تم إعادة 
تصنيفها كمحتفظ بها للبيع (إيضاح ١٣)

صندوق 
استCثماري

الجمهورية 
العربCية 

١٧٩٫٢٤٤––٤٩٤٩التونسية

––٦٥٫٠٣٩–٥١جزر كايمان شركة قابضةالشركة المتحدة للزي�وت القابضة المحدودة

١٫٩٩٩––––––أخرى
٧٫٩٢٤٫٣٨٩٧٫٤٩٨٫٥٩٨٧٫٣١٧٫١٩١

٧-١   خالل ٢٠١٧م، قامت المجموعة ببيع نسبة ٢٪ في حصة ملكيتها في شركة المراعي بمبلغ ١٫١ مليار ريال سعودي وحققت ربح بقيمة 
٦٩٣٫٩٤ مليون ريال سعودي.

إن حصة الملكية المباشرة للشركة في یو إس سي إي هي ١٠٫٦٢٪ (٣١ ديسمبر ٢٠١٦م: ١٩٫٣٢٪ ، ملكية المجموعة الفعلية ٦١٫٥١٪).  ٧-٢

الحركة في االستCثمار في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية هي كما يلي:

إيضاح
٣١ ديسمبر

٢٠١٧م
٣١ ديسمبر

٢٠١٦م

 ٧٫٤٩٨٫٥٩٨٧٫٣١٧٫١٩١ الرصيد في بداية السنة
 ٧٠٫٧٨١٤١إضافات

٢٠٫٤٠٣–مساهمة في تسوية التزام شركة زميلة
–١٣٢٢٩٫٠٢١المحول بسبب فقدان السيطرة على الشركة المستCثمر فيها

 ٧٤١٫٨٣٩٧٠٠٫٨٨٥ الحصة في صافي الدخل
(١٢٢٫١٦٤)٥٧٫٠١٨ ١٦تعديالت احتياطي القيمة العادلة

–(٤٠٠٫٣٧٠) ٧-١إستبعادات 
 (٢٥٢٫٠٠١)(٢٦٢٫٩٥٦) توزيعات أرباح

(١٦٩٫٢٤٤)–١٣-١أستCثمار مصنف كمحتفظ به للبيع
 ٣٫٤٨٧(٩٫٥٤٢) تعديالت أخرى

٧٫٩٢٤٫٣٨٩٧٫٤٩٨٫٥٩٨الرصيد في نهاية السنة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)



١٣٤١٣٥

القوائم الماليةمجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧ممجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧م تقري�ر مجلس اإلدارة  التقري�ر االستراتيجي

ذمم مدينة تجارية - تCتمة   -١٠
فيما يلي الحركة في مخصص الخسائر االئ�تمانية:

٣١ ديسمبر
٢٠١٧م

٣١ ديسمبر
٢٠١٦م

 ٧٤٫٤٠٤ ٧٢٫٧٣٤الرصيد في بداية السنة
 ١٢٫٠٤٠ ١٠٫٢٢٥المحمل للسنة

 (٩٫٩٢٦)(٢٫٧٢١)ترجمة عمالت
 (٥٤٨)–مصنف كمحتفظ به للبيع

 (٣٫٢٣٦)–مشطوبات
٨٠٫٢٣٨٧٢٫٧٣٤الرصيد في نهاية السنة

انظر إيضاح ٣٣ إلفصاحات مخاطر االئ�تمان.

مدفوعات مقدمًا وذمم مدينة أخرى   -١١

إيضاح
٣١ ديسمبر

٢٠١٧م
٣١ ديسمبر

٢٠١٦م
١ يناير

 ٢٠١٦م

٣٠٦٫٣١٩٣٥٥٫٣٣٩٤٢٩٫٦٨٧إي�جارات مدفوعة مقدمًا
٢٣٤٫٠٠٩٢٧٨٫٩٨٧٤٣٠٫١٨١دفعات مقدمة لموردين 

١١٢١٥٫٥١٤١١٤٫٧٥٠١٠٩٫٦٠٤-١مستحق من جهات حكومية
٢٦١٠٤٫٧٠٣١٩٧٫٣٢٩١٥١٫٦٤٤مستحق من أطراف ذات عالقة

١١١٠١٫٣١٧٨٤٫٧١٠٦٠٫٧٦٤-٢رسوم جمركية قابلة لالسترداد
١١٥٤٫١٤٧٥٣٫٨٧٩١٥٤٫٨٤٠-٣القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات 

٤٧٫٣٨٢٥٦٫٦٥٧٥٨٫٣٦٤مصروفات أخرى مدفوعة مقدما 
٣٥٫٦٩٦٧٩٫٥٦٣١٠٩٫١١٨التغير في القيمة العادلة لبند التحوط (التزامات مؤكدة)

٣٣٫٨٩٨٣٣٫٣٦٥٢٥٫٦٧٩توزيعات أرباح غير مطالب بها
١٥٫١٩٧١٨٫٧٥٧٢٢٫٧٨٥سلف للموظفين

١٫٠٠١٢٣٫٠٠٤–مطالبة ت�أمين مدينة
٧١٫٢٩٠٦٨٫٦٣٦١٣٥٫١٣٨أخرى

١٫٢١٩٫٤٧٢١٫٣٤٢٫٩٧٣١٫٧١٠٫٨٠٨

١١-١   تCتمثل المطالبات المستحقة من جهات حكومية لبعض الشركات التابعة األجنبية بسبب ضري�بة القيمة المضافة واإلعانات والضرائب 
المدفوعة مقدمًا.

تمثل الرسوم الجمركية القابلة لالسترداد، األموال التي تدفع الى الجهات الحكومية الستيراد المواد الخام.   ١١-٢

المشتقات   ١١-٣
٣١ ديسمبر

٢٠١٧م
٣١ ديسمبر 

٢٠١٦م
١ يناير 
٢٠١٦م

مشتقات – موجودات متداولة
٥٤٫١٤٧٥٠٫٩٠٧١٥٤٫٥٩٤عقود تبادل مستقبلية

٢٫٩٧٢٢٤٦–مقايضات أسعار الفائدة
٥٤٫١٤٧٥٣٫٨٧٩١٥٤٫٨٤٠

مشتقات – موجودات غير متداولة
––١٠٫٢٤٠خيار الشراء المتاح لشراء الشركة المتحدة للسكر، مصر (إيضاح ١)

مشتقات – مطلوبات متداولة
٤٦٫٩٦٢١٠٩٫٠٠٠٢٠٧٫٨٣٩عقود تبادل مستقبلية

٧٫٣٠١–٤٫٧٣٥مقايضات أسعار الفائدة
٥١٫٦٩٧١٠٩٫٠٠٠٢١٥٫١٤٠

مشتقات – مطلوبات غير متداولة
خيار البيع المتاح للبنك األوروبي العادة االعمار والتنمية ("إي بي ار دي") لبيع الشركة 

––١٥٩٫٩٧٩المتحدة للسكر، مصر (إيضاح ١)

إست�ثمارات متاحة للبيع - تCتمة   -٨
فيما يلي الحركة في االستCثمارات المتاحة للبيع:  ٨-٢

٣١ ديسمبر
٢٠١٧م

٣١ ديسمبر
٢٠١٦م

٦١٢٫٤٢١٧٠٩٫٢٧٥الرصيد في بداية السنة
(١٨٣٫٨٦٩)–الهبوط في القيمة (إيضاح ٣١)

٨٠٫٧٣٢(١٤٠٫٩١٤)تعديل احتياطي القيمة العادلة
٦٫٢٨٣–تعديالت أخرى

٤٧١٫٥٠٧٦١٢٫٤٢١الرصيد في نهاية السنة

خالل السنة، حصلت المجموعة على توزيعات أرباح بمبلغ ١٠٫٥٤ مليون ريـال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٦م: ١٫١٧ مليون ريـال سعودي).   ٨-٣

المخزون   -٩
 ٣١ ديسمبر

 ٢٠١٧م
 ٣١ ديسمبر

 ٢٠١٦م
١ يناير
٢٠١٦م

 ٣٫٥٧٥٫٢٦٨ ١٫٧٠٦٫٠٣٦١٫٩١١٫١١١ بضاعة تامة الصنع
 ١٫١٦٢٫٤٢٨ ٩٧٨٫٤٨٢٩٦٣٫٥٧٤ مواد خام وتغليف
 ١٠٠٫٤٩٧ ٩٦٫٠٤٩٨٢٫١٨٦ أعمال تحت التنفيذ

١٨٥٫٣٢٩١٦٠٫١٣٥٢٠٠٫٠٨٦قطع غيار ومستلزمات
٢٤٦٫٦٦٠٣٢٢٫٢٣٧١٩٤٫٨٤٧بضاعة بالطري�ق

٣٫٢١٢٫٥٥٦٣٫٤٣٩٫٢٤٣٥٫٢٣٣٫١٢٦
(٢٢٣٫٤١٢)(١٢٢٫١١٥)(٨٧٫٠٥٣) يخصم: مخصص مخزون متقادم و بطيء الحركة 

٣٫١٢٥٫٥٠٣٣٫٣١٧٫١٢٨٥٫٠٠٩٫٧١٤

تم تخفيض المخزون البالغ قيمتة ٢١٥ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٦م: ١١٧ مليون ريال سعودي) إلى قيمته القابلة للتحقق.

تم رهن المخزون البالغ ٤٠ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٦م: ٠٫١٤ مليون ريال سعودي) لدى بنوك أجنبية كضمان مقابل تسهيالت 
االقتراض البنكي لبعض الشركات التابعة في الخارج.

تCتضمن المواد الخام، من سكر خام بت�كلفة إجمالية تبلغ ٨٥ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٦م: ٢٣١ مليون ريال سعودي) والتي يتم 
االحتفاظ بها بموجب عالقة تحوط القيمة العادلة. كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م، بلغت القيمة العادلة للسكرالخام ٩٧ مليون ريال سعودي (٣١ 

ديسمبر ٢٠١٦م: ١٩٨ مليون ريال سعودي) (ايضاح١١).

ذمم مدينة تجارية   -١٠

٣١ ديسمبر
٢٠١٧م

٣١ ديسمبر
٢٠١٦م

١ يناير
٢٠١٦م

١٫٠٠٦٫٧٨١١٫٢٣٢٫٠٦٥٨٤٣٫٨٠٩ذمم مدينة تجارية
(٧٤٫٤٠٤)(٧٢٫٧٣٤)(٨٠٫٢٣٨)يخصم: مخصص خسائر ائ�تمانية (إيضاح ٣٣)

٩٢٦٫٥٤٣١٫١٥٩٫٣٣١٧٦٩٫٤٠٥
٥٠٫٥٧٤١٠٣٫٥٤٢٨٦٫٩٣٣مستحق من اطراف ذات عالقة (إيضاح ٢٦)

٩٧٧٫١١٧١٫٢٦٢٫٨٧٣٨٥٦٫٣٣٨
(٢٨٫٢٤٧)(١٠٫٧٥١)(٦٫٤٩٩)يخصم: ذمم مدينة تجارية غير متداولة

٩٧٠٫٦١٨١٫٢٥٢٫١٢٢٨٢٨٫٠٩١

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)



١٣٦١٣٧

القوائم الماليةمجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧ممجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧م تقري�ر مجلس اإلدارة  التقري�ر االستراتيجي

مدفوعات مقدمًا وذمم مدينة أخرى - تCتمة   -١١

المبالغ االسمية وفقًا لشروط االستحقاق

٣١ ديسمبر ٢٠١٧م
القيمة 

العادلة اإليجابية

القيمة 
العادلة 
خالل ثالثة أشهرالمبلغ االسميالسالبة

من ثالثة أشهر الى 
سنة

من سنة الى خمس 
سنوات

أكثر من خمس 
سنوات

محتفظ به كتحوط للقيمة 
العادلة

–٨٣٣٫٦٣٣٦٣٦٫٥٥٣١٩٦٫٠٤٣١٫٠٣٧(٣٨٫٩٨٨)١٣٫٣٢٦عقود سلع مستقبلية
محتفظ به كتحوط للتدفق 

النقدي
–٧٥٠٫٠٠٠––٧٥٠٫٠٠٠(٤٫٧٣٥)–مقايضات أسعار الفائدة
محتفظ به ألغراض أخرى

–١٫٥٣٠٫٩٠٥٩٢٣٫٥٤٦٤٨٢٫٠٩٤١٢٥٫٢٦٤(٧٫٩٧٤)٤٠٫٨٢١عقود سلع مستقبلية
–١٠٫٢٤٠––––١٠٫٢٤٠خيار الشراء

١٥٩٫٩٧٩––––١٥٩٫٩٧٩–خيار البيع

٣١ ديسمبر ٢٠١٦م

محتفظ به كتحوط للقيمة 
العادلة

–٩٣٦٫٥٢٣٥٨٤٫٥٠٦٣٣١٫٦٤٠٢٠٫٣٧٧(١٥٫١٢٧)٥٠٫٩٠٧عقود سلع مستقبلية
محتفظ به كتحوط للتدفق 

النقدي
–٧٥٠٫٠٠٠––٧٥٠٫٠٠٠(٣٫٩٥٤)٩٨٢مقايضات أسعار الفائدة
محتفظ به ألغراض أخرى

––١٫١٨٣٫٣٨٤٩٠١٫٥٠٥٢٨١٫٨٧٩(٩٣٫٨٧٣)–عقود سلع مستقبلية

یوضح الجدول أدناه موجز للبنود المتحوط لها والمحافظ، وطبيعة المخاطر التي یتم تغطیتھا وأداة التحوط والقیمة العادلة.

أداة التحوطالمخاطرالتZكلفةالقيمة العادلةبيان للبند المتحوط له
القيمة العادلة 

اإليجابية
القيمة العادلة 

السالبة

قيمة السكر٩٧٫٣٠٠٨٥٫٠٩١المخزون
عقود السلع 
(٣٨٫٩٨٨)١٣٫٣٢٦المستقبلية

إن الخسائر من أدوات التحوط الخاصة بتحوطات القيمة العادلة هي ٨٫٩ مليون ريال سعودي (٢٠١٦م: ٣٤ مليون ريال سعودي). إن المكاسب 
المحققة من البنود المتحوط لها المنسوبة إلى تحوط المخاطر هي ١٠٫٧ مليون ريال سعودي (٢٠١٦م: ٣٥٫٣ مليون ريال سعودي). وبالتالي، 

فإن القيمة العادلة الصافية هي ١٫٨ مليون ريال سعودي (٢٠١٦م: ١٫٣ 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.

تCتعرض 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.

فيما يلي الجدول الذي يشير إلى الفترات التي تحدث فيها التدفقات النقدية المتحوط لها والمتوقع أن تؤثر على الربح أو الخسارة.

٣١ ديسمبر ٢٠١٧م
خالل سنة

 واحدة
من سنة الى ثالث 

سنوات
من ثالث الى خمس 

سنوات
أكثر من خمس 

سنوات

––٢١٫٤١٣٤١٫٢٤٣تدفقات نقدية داخلة (موجودات)
––٢١٫٨٣٥٣٢٫٩٣٢تدفقات نقدية خارجية (مطلوبات)

٣١ ديسمبر ٢٠١٦م
خالل سنة

 واحدة
من سنة الى ثالث 

سنوات
من ثالث الى خمس 

سنوات
أكثر من خمس 

سنوات

–١٧٫٤٥١٤٧٫٦٩٤١٤٫٩٦١تدفقات نقدية داخلة (موجودات)
–٢١٫٨٣٥٤٣٫٧٣٠١١٫٠٣٧تدفقات نقدية خارجية (مطلوبات)

مدفوعات مقدمًا وذمم مدينة أخرى - تCتمة   -١١
المشتقات - تCتمة  ١١-٣

في سياق األعمال العادية، تستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة التالية لألغراض التحوطية وأغراض أخرى:

العقود اآلجلة والمستقبلية أ)  
العقود اآلجلة والمستقبلية هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية اما لشراء أو بيع عملة محددة أو سلعة ما أو أداة مالية محددة بسعر وتاري�خ 

محددين في المستقبل. العقود اآلجلة هي عقود مخصصة متاحة للسوق. يتم تداول العمالت االجنبية وعقود العموالت المستقبلية الخاصة 
بالمبالغ القياسية في االسواق المنظمة.

مقايضات ب)  
المقايضات هي التزامات لتبادل مجموعة واحدة من التدفقات النقدية بمجموعة أخرى. بالنسبة لمقايضات أسعار الفائدة، تقوم األطراف 

المقابلة عادة بتبادل عموالت الفائدة الخاصة الثابتة والمتغيرة للمدفوعات بعملة واحدة دون تغير في المبلغ االساسي. بالنسبة لعقود 
مقايضة العمالت، يتم تبادل مدفوعات العموالت الخاصة الثابتة والمبالغ االساسية بعمالت مختلفة. 

خيارات ج)  
الخيارات هي اتفاقيات تعاقدية يمنح بموجبها البائع (كاتب عقد الخيار) للمشتري (حامل عقد الخيار) الحق، ولكن ليس االلتزام، اما للشراء أو 

البيع في تاري�خ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل فترة محددة، بمبلغ محدد من عملة ما أو سلعة أو أداة مالية بسعر محدد مسبًقا.

كما هو مبين في إيضاح ١، أبرمت شركة صافوال لألغذية («إس إف سي») اتفاقية خيارالبيع والشراء مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار 
والتنمية («إي بي ار دي») فيما يتعلق ببيع الحصة في الشركة المتحدة للسكر، مصر. ووفقا لالتفاقية، يمكن ممارسة هذا الخيار على النحو 

التالي:

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 االكتCتاب وتنتهي خالل ستة سنوات ونصف بعد تاري�خ االكتCتاب؛ 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 االكتCتاب وتنتهي في السنة السابعة لتاري�خ االكتCتاب.

المشتقات المحتفظ بها ألغراض أخرى  ١١-٤
يتم استخدام المشتقات ألغراض أخرى كأخذ المراكز، وموازنة تبادل السلع والربح علی المدى القصیر.

المشتقات المحتفظ بها ألغراض التحوط  ١١-٥
اعتمدت المجموعة نظاًما شامالً لقياس وإدارة المخاطر (انظر إيضاح ٣٣ - مخاطر االئ�تمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة). جزء من عملية 

إدارة المخاطر يتضمن إدارة تعرض المجموعة للتقلبات في أسعار المخزون وأسعار الفائدة للحد من تعرضها لمخاطر المخزون وأسعار الفائدة 
لمستويات مقبولة وفًقا لما يحدده مجلس اإلدارة.

قام مجلس اإلدارة بتحديد مستويات مخاطر المخزون من خالل وضع حدود لالطراف النظيرة ومراكز التعرضات المستقبلية للسلع. يتم 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. في جميع هذه الحاالت، يتم توثيق عالقة وهدف التحوط، بما في ذلك تفاصيل البنود المتحوط لها وأداة التحوط، 

ويتم احتساب المعامالت كتحوط للقيمة العادلة.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)



١٣٨١٣٩

القوائم الماليةمجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧ممجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧م تقري�ر مجلس اإلدارة  التقري�ر االستراتيجي

موجودات ومطلوبات مصنفة كمحتفظ بها للبيع وعمليات غير مستمرة - تCتمة  -١٣
١٣-٢  وكما هو مفصح في إيضاح ١، في ٢٨ مارس ٢٠١٧م أصدرت الشركة المتحدة للسكر، مصر ١٢٫٧٧ مليون سهم للبنك االوروبي العادة االعمار 

والتنمية («أي بي أر دي») وتم الغاء توحيدها مع المجموعة. وبذلك فإن موجوداتها ومطلوباتها التالية المصنفة كمحتفظ بها للبيع 
في ٢٠١٦م تم الغاء توحيدها.

٣١ ديسمبر
٢٠١٦م

الموجودات
٣٤١,٩٥٨نقد وما في حكمه

١٩٤,٣٠٥ذمم مدينة وذمم مدينة أخرى
٢٣٧,٥٤٩مخزون

٢٧٣,٥١٣ممتلكات، آالت ومعدات
٣,٨٥٧موجودات غير متداولة أخرى

موجودات مفصح عنها «كموجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع» ضمن قائمة المركز المالي 
١,٠٥١,١٨٢الموحدة 
المطلوبات

١١٨,٠٧٠قروض وسلف
٤٨٥,٣٣٣ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

٣٥,٧٦٢مطلوبات غير متداولة
٣٧٥,٠٠٠أموال االشتراك المستلمة من البنك األوروبي العادة االعمار والتنمية ("أي بي ار دي")

مطلوبات مفصح عنها «كمطلوبات مصنفة كمحتفظ بها للبيع» ضمن قائمة المركز المالي 
١,٠١٤,١٦٥الموحدة 

فيما يلي تفاصيل الربح / (الخسارة) من العمليات غير المستمرة للفترة / السنة المنتهية كما يلي:

٢٨ مارس
 ٢٠١٧م

٣١ ديسمبر
٢٠١٦م

٣٥٩,٨٢٠١,٣٢٨,٦٢٧اإليرادات
(١,٥٠٠,٩٧٥)(٣٧٣,٧٣٠)مصروفات 

(١٧٢,٣٤٨)(١٣,٩١٠)الخسارة قبل ضرائب الدخل األجنبية
(٣,٩١٢)(٩٦٧)ضري�بة الدخل األجنبية 

(١٧٦,٢٦٠)(١٤,٨٧٧)الناتج من أنشطة التشغيلية، بعد خصم الضري�بة
–٣٠,٤٨٢مكسب من بيع عملية غير مستمرة، صافي 

(١٧٦,٢٦٠)١٥,٦٠٥مكسب / (خسارة) من عملية غير مستمرة، بعد خصم الضري�بة 
مكسب / (خسارة) من عملية غير مستمرة العائد الى: 

(١٠٨,٥٥٦)٢١,٣٢٠ - مساهمي الشركة 
(٦٧,٧٠٤)(٥,٧١٥) - حقوق الملكية الغير مسيطرة 

(١٧٦,٢٦٠)١٥,٦٠٥
(٠٫٢٠)٠٫٠٤ربحية / (الخسارة) السهم األساسي والمخفض (بالريال السعودي)

فيما يلي جدول إضافي لمعلومات مالية غير نقدية تCتعلق بالشركة المتحدة للسكر، مصر كما في تاري�خ الغاء التوحيد:

٢٨ مارس
 ٢٠١٧م

٨٦٧,٦٤٤موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع
٧٨٩,٦٥١مطلوبات مصنفة كمتاحة للبيع 

رأس المال   -١٤
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م، فإن رأس مال المجموعة يبلغ ٥٫٣ مليار ريال سعودي يت�كون من ٥٣٣٫٩٨١ مليون سهم مدفوع بالكامل بقيمة ١٠ 

ريال سعودي للسهم (٣١ ديسمبر ٢٠١٦م: ٥٫٣ مليار ريال سعودي و ١ يناير ٢٠١٦م: ٥٫٣ مليار ريال سعودي يت�كون من ٥٣٣٫٩٨١ مليون سهم 
مدفوع بالكامل بقيمة ١٠ ريال سعودي للسهم).

إحتياطي نظامي   -١٥
وفقًا للنظام االساسي للشركة ونظام الشركات في المملكة العربCية السعودية، يتعين على الشركة تحوي�ل ١٠٪ من صافي دخلها سنوًيا إلى 

إحتياطي نظامي حتى يساوي هذا االحتياطي النظامي ٣٠٪ من رأس المال. و حيث أن الشركة قد وصلت إلى مستوى االحتياطي االلزامي، 
فإنه ال يجب إجراء أي تحويالت إضافية في نهاية السنة.

اإلحتياطي النظامي المبين في القوائم المالية الموحدة هو االحتياطي النظامي للشركة. هذا االحتياطي غير متاح حاليا لتوزيعها على 
مساهمي الشركة.

مدفوعات مقدمًا وذمم مدينة أخرى - تCتمة   -١١
فيما يلي الحركة في االحتياطيات األخرى للتدفقات النقدية المتحوط لها:

٣١ ديسمبر
٢٠١٧م

٣١ ديسمبر
٢٠١٦م

(٧٫٠٥٥)٢٫٩٧٢الرصيد في بداية السنة
(خسارة) / مكسب من التغيرات في القيمة العادلة المعترف بها مباشرة في حقوق الملكية، 

١٠٫٠٢٧(٧٫٧٠٧)بالصافي (الجزء الفعال)
٢٫٩٧٢(٤٫٧٣٥)الرصيد في نهاية السنة

نقد وما في حكمه   -١٢
٣١ ديسمبر

٢٠١٧م
٣١ ديسمبر

٢٠١٦م
١ يناير

 ٢٠١٦م

 ٣٢٫٩٨٩٣٢٫٩١٤٣٢٫٠٧٥نقد في الصندوق
 ٥٢٥٫٤٥٤٥١١٫٣٢١١٫٣٠٩٫٠٦٨نقد في البنك – حسابات جارية 
 ٧٣٩٫٦٧٤٨٦٠٫٥٧٣٧٤٨٫٨٣٩ودائع قصيرة األجل (إيضاح ١٢-١)

١٫٢٩٨٫١١٧١٫٤٠٤٫٨٠٨٢٫٠٨٩٫٩٨٢

يتم االحتفاظ بالودائع قصيرة األجل في البنوك التجارية بعوائد عموالت بأسعار السوق السائدة.  ١٢-١

موجودات ومطلوبات مصنفة كمحتفظ بها للبيع وعمليات غير مستمرة  -١٣
تCت�كون الموجودات والمطلوبات المصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع كالتالي:

اإليضاح
٣١ ديسمبر

٢٠١٧م
٣١ ديسمبر

٢٠١٦م

موجودات مصنفة كمحتفظ بھا بغرض البیع، متعلقه بـ:
١٣٣٩٫٦٧٧٨٠٫٨٤٤-١– االستCثمار في إنتاج 

١٫٠٥١٫١٨٢–١٣-٢– یو إس سي إي 
٣٩٫٦٧٧١٫١٣٢٫٠٢٦

مطلوبات مصنفة كمحتفظ بھا بغرض البیع، متعلقه بـ:
١٫٠١٤٫١٦٥–١٣-٢– یو إس سي إي 

١٣-١  خالل الربع األخير من ٢٠١٦م، تم تصنيف اإلستCثمار في إنتاج كمحتفظ بها لغرض البيع وذلك وفقًا لقرار اإلدارة لبيع حصتها في إنتاج. 
ونتيجة لذلك، تم إعادة تصنيف االستCثمار وتخفيض قيمته الى القيمة القابلة لالسترداد. إن تحديد القيمة العادلة ناقًصا ت�كلفة البيع 

اعتمد بصورة رئيسية على أسعار البيع الواردة من المشتري�ن المحتملين ولكن التحديد أيًضا، تم بدعم من تحليل داخلي تفصيلي 
لالستCثمارات. قدرت المجموعة التقري�ر األخير الصادر من مدير الصندوق فيما يختص بصافي قيمة األصل المتاح وتم تعديله ليتوافق مع 

التوقيت المحتمل للخروج، ومضاعفات األرباح المناسبة قبل خصم الفوائد والضري�بة واالستهالك واإلطفاء وخصم السيولة الحالية. 
ونتيجة لذلك، تم تخفيض هذا اإلستCثمار إلى قيمته القابلة للتحقق المقدرة بمبلغ ٨٠٫٨ مليون ريال سعودي وتم االعتراف بخسارة هبوط 

في القيمة بلغت ٨٨٫٤ مليون ريال سعودي خالل السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.

   وكجزء من عملية تخفيض محفظة استCثمارات شركة إنتاج، قام مدير الصندوق بإعادة تقيCيم استراتيجية الخروج واستبعاد استCثماراته 
الهامة. ونتيجة الستبعاد االستCثمار، قام مدير الصندوق خالل الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م بدفع مبلغ ٤١٫١٧ مليون ريال 

سعودي والذي يمثل حصة الشركة في عائدات استبعاد االستCثمار. ونتيجة لذلك، انخفضت القيمة الدفترية لالستCثمار في إنتاج إلى 
٣٩٫٦٧ مليون ريال سعودي كما في نهاية السنة. وحيث إن القيمة القابلة لالسترداد من االستCثمارات األساسية لم تنخفض بشكل 

جوهري، ولم يتم تسجيل أي انخفاض في القيمة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)



١٤٠١٤١

القوائم الماليةمجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧ممجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧م تقري�ر مجلس اإلدارة  التقري�ر االستراتيجي

سلف وقروض    -١٨
المعلومات التالية تعكس الشروط التعاقدية للسلف والقروض المحملة بفوائد، والتي تم قياسها بالت�كلفة المطفأة:

٣١ ديسمبر
٢٠١٧م

٣١ ديسمبر
 ٢٠١٦م

١ يناير
٢٠١٦م

مطلوبات غير متداولة
١٦٢٫٥٥٠٣٠٠٫٤٦٨٤٨٤٫٩٣٠قروض بنكية مضمونة

١٫٥٠٠٫٠٠٠١٫٥٠٠٫٠٠٠١٫٥٠٠٫٠٠٠صكوك غير مضمونة (إيضاح ١٨-٤)
١٫٨٦٦٫٨٨٤٢٫٦٥٥٫٤٨٨٢٫٧٩٢٫٩١٦قروض بنكية غير مضمونة

٣٫٥٢٩٫٤٣٤٤٫٤٥٥٫٩٥٦٤٫٧٧٧٫٨٤٦
مطلوبات متداولة

٣٥٫٣٢٢٣٦٫١٨٨٢٥٫٦٩١الجزء المتداول من قروض بنكية مضمونة
٨٤٣٫١٠٩٩٣٥٫٠٦٣١٫٥٠٢٫٠٥٢الجزء المتداول من قروض بنكية غير مضمونة

٢٢١٫٥٨٥١٦٤٫٥٦١٩١٫٧٣٢قروض بنكية مضمونة
٢,٦٦٤٫٨٢٥٣,٣٣٤٫٧٣١٣,٢٤١٫٦٣٢قروض بنكية غير مضمونة

١٠٢٫٥٨٧١٤١٫٥٣٧٢٣٨٫٣٣٦سحب على المكشوف
٣٫٨٦٧٫٤٢٨٤٫٦١٢٫٠٨٠٥٫٠٩٩٫٤٤٣
٧٫٣٩٦٫٨٦٢٩٫٠٦٨٫٠٣٦٩٫٨٧٧٫٢٨٩

فيما يلي التحليل الجغرافي للسلف والقروض:

إجمالي السلف والقروضقروض قصيرة االجلقروض طويلة االجل
٢٠١٦م٢٠١٧م٢٠١٦م٢٠١٧م٢٠١٦م٢٠١٧مالموقع

٤٫١٧٦٫١٤٠٥٫٠١٩٫٤٥٦٢٫٢٩٤٫١٢٤٣٫٠٨٣٫٨١٩٦٫٤٧٠٫٢٦٤٨٫١٠٣٫٢٧٥المملكة العربCية السعودية 
٢١١٫٣٨٩٣٦٦٫٠٢٢٣١٨٫٢٦٨٢٩٧٫٣١٢٥٢٩٫٦٥٧٦٦٣٫٣٣٤جمهورية مصر العربCية 

١٠٠٫٠٧٥٢٣٫٧٢٧١٠٠٫٠٧٥٢٣٫٧٢٧––الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
١٥,٦١٩٢٦٫٠٣١٨٣٫٧٦٩٥٢٫٨١٢٩٩٫٣٨٨٧٨٫٨٤٣تركيا 

٤٫٧١٧٩٫٤٦٢٤٠٫٣٢٣٥٠٫٧٠١٤٥٫٠٤٠٦٠٫١٦٣السودان 
٣٨٫٨١٢٤٨٫٧٨٤٣٨٫٨١٢٤٨٫٧٨٤––المغرب 

٦٫٢٣٦١١٣٫٦٢٦٨٣٫٦٧٤١١٣٫٦٢٦٨٩٫٩١٠–الجزائر 
٤٫٤٠٧٫٨٦٥٥٫٤٢٧٫٢٠٧٢٫٩٨٨٫٩٩٧٣٫٦٤٠٫٨٢٩٧٫٣٩٦٫٨٦٢٩٫٠٦٨٫٠٣٦

تم الحصول على قروض من بنوك تجارية ومؤسسات مالية أخرى من قبل الشركة األم وشركاتها التابعة الموحدة. هذه القروض هي   ١٨-١
بالريال السعودي والجنيه المصري والريال اإليراني والدوالر األمريكي والدينار الجزائري والليرة التركية والجنيه السوداني. أن القروض 

البنكية المضمونة تمثل قروض تم الحصول عليها بضمان الموجودات بما في ذلك الممتلكات، اآلالت والمعدات والمخزون لبعض الشركات 
الخارجية التابعة وال تشمل هذه القروض التي تم الحصول عليها ضمان صادر من الشركة. تCتضمن إتفاقيات القروض تعهدات تCتطلب من بين 

أشياء أخرى الحفاظ على نسب مالية معينة. بعض القروض طويلة األجل للشركات التابعة تم الحصول عليها بضمان الشركة األم.

تم رهن بعض الممتلكات، اآلالت و المعدات بمبلغ ٤٣٥٫٣٥ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٦م: ٤٤٠ مليون ريال سعودي، ١ يناير ٢٠١٦م:   ١٨-٢
١٫٤٣٤٫٧ مليون ريال سعودي) لبعض الشركات التابعة في الخارج للمجموعة كضمان لدى بعض البنوك التجارية.

١٨-٣ تم رهن المخزون بمبلغ٤٣ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٦م: ٠٫١٤ مليون ريال سعودي، ١ يناير ٢٠١٦م: ٣٦٦٫٨ مليون ريال سعودي) 
لدى بعض البنوك األجنبية كضمان مقابل تسهيالت لبعض الشركات التابعة في الخارج.

في ٢٢ يناير ٢٠١٣م أتمت المجموعة طرحها األولي إلصدار الصكوك بقيمة إجمالية تبلغ ١٫٥ مليار ريـال سعودي بمدة صالحية ٧ سنوات   ١٨-٤
وبعائد متوقع متغير على حملة الصكوك ١٫١٠٪ زائد سايبور ٦ أشهر تدفع بشكل نصف سنوي. تنص أحكام الصكوك على أن تحافظ 

المجموعة خالل الفترة على شروط مالية وغيرها من الشروط خالل المدة. 

احتياطي القيمة العادلة   -١٦
يتضمن احتياطي القيمة العادلة حصة من احتياطي الشركات الزميلة، االستCثمارات المتاحة للبيع وتحوط التدفقات النقدية. الحركة في 

احتياطي القيمة العادلة هي كما يلي:

إيضاح
٣١ مارس

 ٢٠١٧م
٣١ ديسمبر

٢٠١٦م

(٦١٨)(٣٢٫٠٢٣)الرصيد في بداية السنة
(١٢٢٫١٦٤)٧٥٧٫٠١٨الحصة في التغيرات في االحتياطيات األخرى للشركات الزميلة

٨٠٫٧٣٢(١٣٤٫٨٦٩)تعديل القيمة العادلة في االستCثمارات المتاحة للبيع
تعديل أخر

١٠٫٠٢٧(٧٫٧٠٧)تعديل القيمة العادلة من األداة المالية المشتقة ومتعلقة بتحوط التدفق النقدي
–٨٫٩٣٢تعديل أخر 

(٣٢٫٠٢٣)(١٠٨٫٦٤٩)الرصيد في نهاية السنة

حقوق الملكية غير المسيطرة   -١٧
كما هو مبين في اإليضاح ٣٧، عند التحول إلى المعايCير الدولية إلعداد التقاري�ر المالية، قامت المجموعة بإعادة تقيCيم سيطرتها على 

استCثماراتها وبناءًا عليه تم اإلعتراف باستCثمارها في شركة هرفي «كاستCثمار في شركة تابعة» كما هو منصوص عليه بموجب المعيار 
الدولي إلعداد التقاري�ر المالية رقم ١٠، وبالتالي تم توحيد موجودات ومطلوبات شركة هرفي ضمن القوائم المالية الموحدة. نتيجة لذلك، 

الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م يشمل حقوق الملكية غير المسيطرة في هرفي مبلغ ٤٤٢٫٠٩ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٦م: 
٤٠٩٫٣٨ مليون ريال سعودي، ١ يناير ٢٠١٦م: ٣٧٠٫٠٢ مليون ريال سعودي).

يلخص الجدول التالي المعلومات المتعلقة بكل من الشركات التابعة للمجموعة التي لديها حقوق ملكية جوهرية غير مسيطرة، قبل أي 
استبعادات للمعامالت البينية بين شركات المجموعة:

المتونهرفيبندهإس إف سي٣١ ديسمبر ٢٠١٧م

٣٫٠٨٣٫٦٥٩٣٫٦٨١٫١٥٠١٫٠٨٥٫٢٨٣٢٦٣٫٩٤٨موجودات غير متداولة
٥٫١٤٦٫٥٦٠١٫٧٤٥٫١٤٧٣٠٥٫٣٩٤٥٣٫٠٦٨موجودات متداولة

(١٦٫٦١٥)(٢٥٤٫٩٨١)(١٫٥٥٨٫٢٦١)(٧٥٥٫٩٦١)مطلوبات غير متداولة
(٣٠٫٦٨٦)(٢٦٨٫٨٤٦)(٣٫٥٤٥٫٨٨٤)(٤٫٢٥٠٫٦٩٩)مطلوبات متداولة

٣٫٢٢٣٫٥٥٩٣٢٢٫١٥٢٨٦٦٫٨٥٠٢٦٩٫٧١٥صافي الموجودات (١٠٠٪)
––(٣٠٤)٣٦٨٫٩٣٢القيمة الدفترية لحقوق الملكية غير المسيطرة

١١٫٣٨٤٫٢٢٠١١٫٦٤٤٫١٤٧١٫١٥٧٫٧٩٣٤٥٫٣٣٨اإليرادات
٢٠٠٫٠٤٢١٤٫٢٥٢(١٫٠١٩٫١٨٤)٦٨٩٫٨٤٠الربح / (الخسارة)

–(١٥٦)(٦١٦)(٤٤٥٫٧٥٥)الدخل الشامل االخر
١٩٩٫٨٨٦١٤٫٢٥٢(١٫٠١٩٫٨٠٠)٢٤٤٫٠٨٥إجمالي الدخل الشامل (١٠٠٪)

––(٣٫٠٨٣)٨٣٫٢٤٩الربح / (الخسارة) الموزع على حقوق الملكية غير المسيطرة
––(٤٨٥)(٧٧٫٥٨٢)الدخل الشامل االخر الموزع على حقوق الملكية غير المسيطرة

المتونهرفيبندهإس إف سي٣١ ديسمبر ٢٠١٦م

٢٫٨٧٠٫٢٤٩٤٫٣٠٩٫٣٦٦١٫٠٤٠٫١٢٠٢٧٨٫٥٧٥موجودات غير متداولة
٦٫٢٣٧٫٧٦٢١٫٩٥٣٫٢٩٧٣٠١٫٩٤٣١٨٫٨٩٩موجودات متداولة

(١٣٫٣٦٨)(٢٩٧٫٧٥٣)(١٫٩٥٩٫٢٨٤)(٩١٩٫٢٨٥)مطلوبات غير متداولة
(٢٨٫٦٤٢)(٢٤١٫٦٠١)(٢٫٩٦١٫٥٢٧)(٥٫١٣٦٫٦١٧)مطلوبات متداولة

٣٫٠٥٢٫١٠٩١٫٣٤١٫٨٥٢٨٠٢٫٧٠٩٢٥٥٫٤٦٤صافي الموجودات (١٠٠٪)
––٤٥٦٫٣٧٧٥٫٤٩٧القيمة الدفترية لحقوق الملكية غير المسيطرة

١١٫٨٨٦٫٧٢٢١٣٫٥٧٢٫٣٧٤١٫١٥٦٫٦٨٣٥٥٫٠٠٨اإليرادات
(١١٫١٨٣)٢١٧٫٠٨٠(٨١١٫٣٩٦)(١٦٫١٣٤)(الخسارة) / الربح

–٥٠٠(٦٩٫٧٥٢)(٩٥٦٫٩١١)الدخل الشامل االخر
(١١٫١٨٣)٢١٧٫٥٨٠(٨٨١٫١٤٨)(٩٧٣٫٠٤٥)إجمالي الدخل / (الخسارة) الشامل (١٠٠٪)

––(٧٦٦)(١٤٢٫٢٢٢)(الخسارة) / الربح الموزع على حقوق الملكية غير المسيطرة
––(٥٨)(٧٨٫١١٢)(الخسارة) / الدخل الشامل االخر الموزع على حقوق الملكية غير المسيطرة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)



١٤٢١٤٣

القوائم الماليةمجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧ممجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧م تقري�ر مجلس اإلدارة  التقري�ر االستراتيجي

منافع الموظفين - تCتمة   -١٩
تحليل الحساسية

إن التغيCيرات المعقولة المحتملة كما في تاري�خ التقري�ر لواحدة من االفتراضات اإلكتوارية ذات الصلة، مع ثبات االفتراضات األخرى، قد تؤثر على 
التزامات المنافع المحددة بالمبالغ المبينة أدناه.

٣١ ديسمبر ٢٠١٦م٣١ ديسمبر ٢٠١٧م
النقصالزيادةالنقصالزيادة

٤٩٫٩٦٠(٤٢٫٩٩٤)٥٥٫٤٩٤(٤٧٫٦٨٩)معدل الخصم (الحركة بنسبة ١٪)
(٤١٫٦٤٨)٤٧٫٥٢٧(٤٩٫٤٧٧)٥٦٫٤٤٢معدل زيادة الرواتب المستقبلية (الحركة بنسبة ١٪)

١٤٫٤٨٥(٩٫٤٨٤)١٢٫٢١٨(٩٫٧٧٣)التضخم (الحركة بنسبة ١٪)
١٨٦(١٠٫٥١٨)٧٫٢٣١(٦٫٥٠٩)معدل دوران العمل / االستقاالت (الحركة بنسبة ١٪)

(١٧١)٤٩٤(٩٢٢)٧٠٢معدل الوفيات (سنه قبل / بعد)

إن التحليل ال يأخذ في االعتبار التوزيع الكامل للتدفقات النقدية المتوقعة في إطار الخطة، وي�وفر فقط افتراضات للتقدير التقري�بي لتحليل 
الحساسية التي تم النظر فيها.

ضريZبة مؤجلة  -٢٠
إن الموجودات والمطلوبات الضري�بية المؤجلة منسوبة إلى التالي:

الصافيالمطلوباتالموجودات
٢٠١٦م٢٠١٧م٢٠١٦م٢٠١٧م٢٠١٦م٢٠١٧مالموقع

(٤٩٫١٢٤)(٥٨٫٧٤٩)(٤٩٫١٢٤)(٥٨٫٧٤٩)––ممتلكات، آالت ومعدات
(١٥)٨٥١(١٫٤٢٨)(١٫٠٠٣)١٫٨٥٤١٫٤١٣مخصصات

٨٫٣٤٥(٧٨٦)(٥٫٣٨٩)(٦٫٨١٦)٦٫٠٣٠١٣٫٧٣٤بنود أخرى
٢٠٫٤١٢١٣٫٥٤٦––٢٠٫٤١٢١٣٫٥٤٦ضري�بة مرحلة 

(٢٧٫٢٤٨)(٣٨٫٢٧٢)(٥٥٫٩٤١)(٦٦٫٥٦٨)٢٨٫٢٩٦٢٨٫٦٩٣صافي األصل الضري�بي / (المطلوبات) 

إن الحركة في االلتزام الضري�بي، بالصافي هي كما يلي:

الرصيد في ١ يناير 
٢٠١٦م

معترف به في الربح 
أو الخسارة

معترف به في 
الدخل الشامل 

اآلخر- احتياطي 
ترجمة عمالت

الرصيد في ٣١ 
ديسمبر ٢٠١٦م

معترف به في الربح 
أو الخسارة

معترف به في 
الدخل الشامل 

اآلخر- احتياطي 
ترجمة عمالت

الرصيد في ٣١ 
ديسمبر ٢٠١٧م

(٥٨٫٧٤٩)(٣٫٦٦٦)(٥٫٩٥٩)(٤٩٫١٢٤)٦٥٫٩٨٧(١٥٫٥٣٨)(٩٩٫٥٧٣)ممتلكات،آالت ومعدات
٧٧٧٨٩٨٥١(١٥)(٨٧٣)(٢٥٢)١٫١١٠مخصصات

(٧٨٦)٤٦٤(٩٫٥٩٥)٨٫٣٤٥(٦٫٠١١)٢٠٫٧٧٩(٦٫٤٢٣)بنود أخرى
١٣٫٥٤٦٦٫٦٣١٢٣٥٢٠٫٤١٢(٢٧٫٠٧٧)(١٧٫٥٧٧)٥٨٫٢٠٠ضرائب مرحلة 

(٤٦٫٦٨٦)(١٢٫٥٨٨)(٣٨٫٢٧٢)(٢٫٨٧٨)(٨٫١٤٦)(٢٧٫٢٤٨)٣٢٫٠٢٦

ذمم دائنة تجارية   -٢١

إيضاح
٣١ ديسمبر

٢٠١٧م
٣١ ديسمبر

 ٢٠١٦م
١ يناير
٢٠١٦م

٢٫٢٦٤٫٤٧٣٢٫٣٦٨٫٣١٣٣٫١٢٦٫٤١١أطراف أخرى
 ٨٧٫٣٧٩ ٢٠٦٫٦٤٨١٢٧٫٤٣٥ ٢٦أطراف ذات عالقة

٢٫٤٧١٫١٢١٢٫٤٩٥٫٧٤٨٣٫٢١٣٫٧٩٠

منافع الموظفين   -١٩
بيان تفصيلي عام بخطة منافع الموظفين

تقوم المجموعة بتشغيل برنامج خطط لمكافآة نهاية خدمة للموظفين غير الممولة موافقة عليها لصالح موظفيها الدائمين كما هو 
مطلوب بموجب نظام العمل في المملكة العربCية السعودية ووفقًا لمتطلبات األنظمة المحلية للشركات األجنبية التابعة.

إن المبلغ المعترف به ضمن قائمة المركز المالي الموحدة محددة كالتالي:

٣١ ديسمبر
٢٠١٧م

٣١ ديسمبر
 ٢٠١٦م

١ يناير
٢٠١٦م

٦٦٣,٧٣٢٦٠٩,٢٥١٥٤٣,١١٥القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة

تم إجراء تقيCيم إكتواري مستقل كما في ١ يناير ٢٠١٦م و ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م و ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م، للت�أكد من كفاية مخصص مكافآة نهاية الخدمة 
للموظفين وفقًا لقوانين نظام العمل في المملكة العربCية السعودية بإستخدام طريقة وحدة االئ�تمان المتوقعة كما هو متطلب وفقًا 

لمعايCير المحاسبة الدولية رقم ١٩: منافع الموظفين.

الحركة في صافي التزام المنافع المحددة
إن صافي التزام المنافع المحددة يشتمل فقط على التزام المنافع المحددة. إن الحركة في التزام المنافع المحددة خالل السنة هو كاآلتي:

٣١ ديسمبر
 ٢٠١٧م

٣١ ديسمبر
 ٢٠١٦م

٦٠٩,٢٥١٥٤٣,١١٥الرصيد في بداية السنة
المدرج ضمن الربح او الخسارة 

٨١,٧٠٦٧١,٥١٣  ت�كلفة الخدمة الحالية
٢٢,٩٥٠٢٧,٠٢٥  ت�كلفة الفائدة

١٠٤,٦٥٦٩٨,٥٣٨
المدرج ضمن الدخل الشامل اآلخر

إعادة قياس الخسارة:
١٣,٧٤٦٢٥,٠٦٠خسارة إكتوارية 

(٩,٤٤٦)(٨,٤٤٣)ت�أثير الحركة في معدالت الصرف
(٤٥,٦٦٨)(٥٦,٣٨٦)المنافع المدفوعة

٩٠٨٢,٠٥٤تسويات متعلقة بالموظفين المحولين
(٤,٤٠٢)–المصنف ضمن "مطلوبات مرتبطة بالموجودات المحتفظ بها بغرض للبيع"

٦٦٣,٧٣٢٦٠٩,٢٥١الرصيد في نهاية السنة

اإلفتراضات اإلكتوارية
فيما يلي االفتراضات اإلكتوارية األساسية كما في تاري�خ التقري�ر:

٣١ ديسمبر
٢٠١٧م

٣١ ديسمبر
 ٢٠١٦م

١ يناير
٢٠١٦م

٣٫٩٥٪ - ٢٠٫٣٪٤٪ - ٢٠٫٤٪٤٪ - ٢٠٫٢٥٪معدل الخصم
٧٪ - ٢١٪٦٪ - ٢١٪٦٪ - ٢١٪معدل زيادة الرواتب مستقبليًا / معدل الزيادة المتوقع للرواتب

٠٫١٪ - ٠٫٥٪٠٫١٪ - ٠٫٥٪٠٫١٪ - ٠٫٥٪معدل الوفيات
٥٪ - ٢١٪٦٪ - ١٧٪٦٪ - ١٧٪معدل دوران العمل / معدل االستقاالت

٦٠ سنة ٦٠ سنة٦٠ سنةسن التقاعد

إن متوسط المدة المرجحة إللتزام المنافع المحددة يتراوح ما بين ٤٫٥ إلى ٩٫٦٥ سنوات.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)



١٤٤١٤٥

القوائم الماليةمجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧ممجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧م تقري�ر مجلس اإلدارة  التقري�ر االستراتيجي

الزكاة وضريZبة الدخل  -٢٣
إن الزكاة والضرائب المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة تCت�كون مما يلي:

٣١ ديسمبر
٢٠١٧م

٣١ ديسمبر
 ٢٠١٦م

٥٠٫٩٧٢١١٠٫٨٥١ضري�بة الدخل األجنبية الحالية
١٢٫٨٠٧٢٩٫٥٨٣الزكاة

٦٣٫٧٧٩١٤٠٫٤٣٤
٨٫١٤٦١٢٫٥٨٨ضري�بة الدخل األجنبية المؤجلة (إيضاح ٢٠)

٧١٫٩٢٥١٥٣٫٠٢٢

إن الحركة في الزكاة المستحقة وضرائب الدخل الحالية هي كما يلي:

٣١ ديسمبر
٢٠١٧م

٣١ ديسمبر
 ٢٠١٦م

٢٨٢٫٨٦٣٢٦٥٫٤٨١الرصيد في بداية السنة
٦٣٫٧٧٩١٤٠٫٤٣٤المحمل للسنة

(٥٫١٠٤)–المحول الى "مطلوبات مصنفة كمحتفظ بها للبيع" (إيضاح ١٣)
(٢٤٫٠١٣)(٢٣٫٢٤١)تعديل ترجمة عمالت

(٩٣٫٩٣٥)(٧٠٫١٣٦)مدفوعات / التعديل خالل السنة
٢٥٣٫٢٦٥٢٨٢٫٨٦٣الرصيد في نهاية السنة

الموقف الزكوي أ)  
أنهت الشركة وضعها الزكوي حتى سنة ١٩٩٨م. لدى الشركة إعتراضات قائمة على الربط الزكوي الصادر من الهيئة العامة للزكاة والدخل 

(«الهيئة») للسنوات ١٩٩٩م و٢٠٠٠م والذى يظهر فروقات زكوية بمبلغ ١٫٩ مليون ريال سعودي. 

قد تم االنتهاء من الربط عن السنوات من ٢٠٠١م حتى ٢٠٠٤م وقامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بعمل فحص لسجالت الشركة للسنوات من 
٢٠٠٥م حتى ٢٠١٢م وطالبت بفروقات زكوية قدرها ٨٧٫٦ مليون ريـال سعودي والتي قامت الشركة باالعتراض عليه. وقد قامت الشركة أيضا 

بتقديم اإلقرارات الزكوية عن السنوات من ٢٠١٣م حتى ٢٠١٦م.

استلمت الشركات التابعة السعودية شهادات زكوية نهائية لبعض السنوات وشهادات زكوية مؤقتة لسنوات أخرى. كما استلمت أيضا 
استفسارات من الهيئة حول السنوات قيد المراجعة ، والتي تم او سوف يتم الرد عليها أو في مرحلة الرد عليها من قبل الشركات المعنية. 

كما استلمت بعض الشركات التابعة السعودية في المجموعة ربوطا زكوية من الهيئة تCتعلق باإلقرارات الزكوية للسنوات ٢٠٠٥م و ٢٠١٢م 
حيث قيCيمت الهيئة مطلوبات زكوية إضافية بمبلغ ١٧٫٧ مليون ريـال سعودي تقري�بًا (٢٠١٦م: ٤٢٫٧ مليون ريـال سعودي) تقدمت الشركات التابعة 

بإعتراضات على هذه الربوط اإلضافية.

ب)   الموقف الضريZبي
تلتزم الشركات األجنبية التابعة للمجموعة بدفع ضري�بة دخل بموجب قوانين الضري�بة المطبقة في دول ت�أسيسها. بعض من هذه الشركات 

التابعة لديها اعفاء ضري�بي حاليًا. تقوم الشركات التابعة الخاضعة للضري�بة بتحديد االلتزامات الضري�بية بناًء على المعدالت المطبقة للشركات 
فيما يتعلق بالدخل المعدل 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 روبط ضري�بية نهائية لسنوات معينة وربوط ضري�بية مؤقتة لسنوات أخرى. كما تلقت إستفسارات 
من إدارات ضري�بة الدخل بعد تقيCيمها أو فحصها لسنوات قيد المراجعة حيث تم تقديم ردود لها.

تعتقد إدارة المجموعة أنه اليوجد هناك مبالغ كبيرة محل إعتراض مع إدارات ضري�بة الدخل في أي عملية أجنبية.

مستحقات ومطلوبات أخرى  -٢٢
إيضاح

٣١ ديسمبر
٢٠١٧م

٣١ ديسمبر
 ٢٠١٦م

١ يناير
٢٠١٦م

٤٤٠,٠٤٢٣٦٢,٧٤٦٣٢٦,٤٨٥مصروفات مستحقة 
٢٣٢٥٣,٢٦٥٢٨٢,٨٦٣٢٦٥,٤٨١زكاة وضري�بة مستحقة

٢٢٢٢٤,٨٢٠٢٥١,١٢٢٨٠,٣١٠-١ذمم دائنة لجهات حكومية
١٨٤,٤٨٢٢٠٤,٥٨١١٦٨,٢٨٩استحقاقات متعلقة بالموظفين

١٧٤,٦٥١٥٠,٣٧٠٨٩,٣٣٣ذمم دائنة لمقاولين
١٦٧,٦٤٨١٥٩,٠٩٦٢٢٢,٩٠٣استحقاقات متعلقة بالتسوي�ق 

١٣٢,٨٨٧١٥٨,٩٤٧١٢١,١١٥منافع مستحقة
١١٥١,٦٩٧١٠٩,٠٠٠٢١٥,١٤٠-٢القيمة العادلة السالبة للمشتقات

٥١,٦٤٢١٤١,٣٤٢١٦٧,٥٨٦أعباء تمويلية مستحقة
٢٢٤٨,٠٣٧٥١,٦٤٠٣٥,٢٣٢-٢توزيعات ارباح غير مطالب بها 

٢٢٤٦,٨٦٤٦٣,٤٣٨٥١,٥٩٢-٣ذمم دائنة لشركة مارجري�ن
٣٩,٤٤٨١٥,٠٠٣١٥,٠٤٦إي�جار مستحق 

٣٦,١١٦٦,٣٤٩٢٣,٥٢٠توزيعات أرباح مستحقة لحقوق الملكية الغير مسيطرة 
٢٩,٥١٦٢٦,٨٤١٥٠,٢٤٤دفعات مقدمة من العمالء 
١٦,١٦٨٣٠,١٥٤٣٣,٣٩٩مطلوبات متعلقة بالت�أمين

١٥,٨٣٨١٨,٦٦٠١٩,٤٣١التغير في القيمة العادلة لبند التحوط (التزامات مؤكدة)
٢٦١٠,٢٧٨٢١,٢٤٢٥,٢٣٢مستحق ألطراف ذات عالقة

٢٤٠,٦٢١٢٨٣,١٤٢١٣٣,٠٣٨مطلوبات أخرى
٢,١٦٤,٠٢٠٢,٢٣٦,٥٣٦٢,٠٢٣,٣٧٦

تمثل الذمم الدائنة للجهات الحكومية المدفوعات التقديرية التي سوف تدفع للجهات الحكومية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية   ٢٢-١
واإلعانات وفروقات األسعار من شراء زي�وت الطعام.

تمثل توزيعات األرباح غير المطالب توزيع أرباح معلن عنها من قبل الشركة في سنوات سابقة وأجزاء من أسهم نتجت عن تجزئة أسهم   ٢٢-٢
في سنوات سابقة. لم يتقدم المساهمون أصحاب هذه المبالغ بالمطالبة بها لسنوات عديدة. وترى اإلدارة، األرباح غير المطالب بها تمثل 

المبلغ الذي يمكن المطالبة به خالل العام المقبل. ولذلك، فإن مبلغ توزيعات األرباح غير المطالب بها ألكثر من عامين غير محتمله السداد 
وبناًء عليه فقد تم تصنيفها تحت بند مطلوبات غير متداولة.

تمثل الذمم الدائنة لشركة مارجري�ن (أم أم سي) مستحقات تCتعلق بالفروقات السعرية للنفط الخام المدعوم والمستهلك من قبل   ٢٢-٣
شركة بيشهر الصناعية إلنتاج منتجات في السوق الحرة. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
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أطراف ذات عالقة - تCتمة  -٢٦
المعامالت مع موظفي اإلدارة العليا - تCتمة

بلغت مكافاة اعضاء مجلس االدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م ٢٫٢ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٦م: الشي) وقد تم 
احتسابها وفقا للنظام االساسي للشركة وتعتبرمخصصة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة. إن مخصصات الحضور 

والمصروفات االخرى ألعضاء مجلس االدارة واعضاء لجان المجلس المختلفة بلغت ٢٫٧٧ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٦م:٢٫٦٠ مليون 
ريال سعودي) وتم تسجيلها كمصروفات ضمن مصروفات إدارية.

معامالت مع أطراف ذات عالقة أخرى
قامت عدد من هذه الشركات بإجراء معامالت مع المجموعة خالل السنة. أحكام و شروط هذه المعامالت لم ت�كن بها محاباة أكثر من الشروط 

واألحكام المتاحة، او التي من المتوقع انت ت�كون متاحة بشكل معقول، في معامالت مماثلة مع شركات ليس لها عالقة بموظفي االدارة 
العليا والتي تCتم على أسس تجارية بحتة.

إن كافة األرصدة القائمة مع األطراف ذات العالقة يتم تحديد أسعارها على أساس تجاري بحت ويتم تسويتها نقدًا خالل فترة االئ�تمان المتفق 
من تاري�خ المعاملة. جميع هذي العالقة غير مؤمنة. لم يتم االعتراف بأي مصروفات في السنة الحالية أو السنة السابقة للديون المعدومة 

أو المشكوك في تحصيلها فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة من قبل أطراف ذات عالقة.

إلتزامات وتعهدات  -٢٤

٣١ ديسمبر
٢٠١٧م

٣١ ديسمبر
 ٢٠١٦م

١ يناير
٢٠١٦م

المبالغ بالمالي�ين

٩١٢٥٨٨٢خطابات االعتمادات
٢٣٩٢٧٣٢٠١ضمانات بنكية

١٠٢١٠٢١٠٢ضمان الشركة (إيضاح ٢٤-١)
٣٤٥٩٨٣١٣التزامات لشراء سكر خام

٦٩٤٥٤٩٨٥٥التزامات لبيع سكر مكرر
٤٩٫٦٤٩٫٦–التزامات استCثمار

٢٥٧٣٩٤٦٧٢التزامات رأسمالية

الكمية بالطن المتري

٢٦٢٫٣٠٠٤٨,٧٥٠٢٨٤٫٩٥٠التزامات لشراء سكر خام
٣٦٠٫٤٧٨٢٤٣٫٦٩٥٤٠٩٫٨٥١التزامات لبيع سكر مكرر

٢٤-١  أصدرت الشركة أيضًا ضمان شامل ، بمبلغ ١٠٢ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٦م: ١٠٢ مليون ريال سعودي، ١ يناير ٢٠١٦م: ١٠٢ مليون 
ريال سعودي)، إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي لشركة زميلة.

٢٤-٢ أنظر أيضًا اإليضاح رقم ١٨ بما يخص ضمانات مقدمة مقابل قروض معينة، واإليضاح رقم ٢٣ فيما يتعلق بتعهدات زكوية.

٢٤-٣  لدى المجموعة عقود إي�جار تشغيلية مختلفة لمكاتبها ومستودعاتها ومرافق انتاجها. وفيما يلي التزامات اإليجار المستقبلية بموجب 
هذه العقود:

٣١ ديسمبر
٢٠١٧م

٣١ ديسمبر
 ٢٠١٦م

١ يناير
٢٠١٦م

٧٦٠٫٨٦٠٧٦٠٫٨٥٢٧٠٤٫٣٥١ خالل سنة واحد
٢٫٦٢٣٫٠١٢٢٫٧٣٩٫٢٨٥٢٫٨٥٠٫١٧٠بين سنتين وخمس سنوات

٤٫٧٢٦٫٥٠٧٤٫٨٤٢٫٨٥١٥٫٨٥٠٫٠٧٦أكثر من خمس سنوات
٨٫١١٠٫٣٧٩٨٫٣٤٢٫٩٨٨٩٫٤٠٤٫٥٩٧المجموع 

ربحية السهم   -٢٥
تم حساب ربحية السهم األساسية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م بقسمة صافي الدخل / الخسارة والدخل / الخسارة من العمليات 

المستمرة والعائد لمساهمي الشركة األم للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة ٥٣٣٫٩٨١ مليون سهم (٣١ ديسمبر ٢٠١٦م: 
٥٣٣٫٩٨١ مليون سهم) خالل تلك الفترات.

تم احتساب ربحية السهم المخفضة للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م و ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م بقسمة صافي الدخل / الخسارة والدخل / 
الخسارة من العمليات المستمرة العائد لمساهمي الشركة األم لتلك الفترات على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة المعدلة بأثر 

التخفيض المحتمل لألسهم العادية. وحيث أنه اليوجد هناك إلتزام قابل للتحول ألدوات حقوق ملكية، فإن ربحية السهم المخفضة ال تختلف عن 
ربحية السهم األساسي. 

أطراف ذات عالقة  -٢٦
تCتضمن األطراف ذات العالقة من مساهمي المجموعة والشركات الزميلة والشقيقة والمنشأت األخرى ذات العالقة مع بعض الشركات 

التابعة الموحدة وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة. يتم اعتماد شروط وأحكام هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.

المعامالت مع موظفي اإلدارة العليا
تعويضات موظفي اإلدارة العليا

يتضمن التعويض لموظفي اإلدارة العليا الرئيسيCين للمجموعة رواتب، ومكافآت غير نقدية، ومنافع ما بعد التوظيف، وفيما يتعلق بذلك، 
قامت المجموعة باالعتراف بمصروف قدرة ٢٥٫٠٧ مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م (٣١ ديسمبر ٢٠١٦م: ٢٥٫٢٣ 

مليون ريال سعودي).

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)



١٤٨١٤٩

القوائم الماليةمجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧ممجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧م تقري�ر مجلس اإلدارة  التقري�ر االستراتيجي

أطراف ذات عالقة - تCتمة  -٢٦
المعامالت مع موظفي اإلدارة العليا - تCتمة

٢٦-١ في سبتمبر ٢٠١٤م، باعت الشركة األم حصة ملكية مباشرة وغير مباشرة في شركة ديار المشرق (مشروع مشارف) إلى شركتها الزميلة 
كنان بمبلغ ٥٩٣٫٦ مليون ريال سعودي مستحقة على أربعة أقساط حتى نوفمبر٢٠١٧م. خالل الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر٢٠١٧م، تم 
التوقيع على اتفاقية بين الطرفين على إعادة جدولة المبلغ المتبقي المستحق ١٥٣٫٩٧ مليون ريال سعودي على دفعتين بمبلغ ٧٩٫٧٠ 

مليون ريال سعودي و ٧٤٫٢٧ مليون ريال سعودي في ١ ديسمبر ٢٠١٨م و٣٠ يونيو ٢٠١٩م على التوالي. إن األرصدة المدينة كما هو موضح 
أعاله يتم تسجيلها بالقيمة الحالية لمبالغ القسط.

قطاعات التشغيل  -٢٧
لدى المجموعة أربعة تقاري�ر قطاعية، كما هو موضح أدناه، وهي وحدات األعمال االستراتيجية للمجموعة. وتقدم وحدات األعمال 

االستراتيجية منتجات وخدمات مختلفة، وتدار بشكل منفصل ألنها تCتطلب 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:

صناعات غذائية – ويشمل عمليات تصنيع وبيع وتوزيع زي�وت الطعام والسكر والمعكرونة ومنتجات األغذية.
 

التجزئة – ويشمل عمليات أسواق الهايبر ماركت والسوبرماركت والمتاجر الصغيرة التابعة لها.
 

الخدمات الغذائية – ويشمل المنتجات الغذائية وسلسلة مطاعم الوجبات السريعة التي تديرها هرفي.
 

اإلست�ثمارات – ويشمل النشاطات العقارية واالستCثمارات في الشركات الزميلة و االستCثمارات المتاحة للبيع و االستCثمارات األخرى.
 

القطاعات التي ال تستوفي أي من حدود الكمية القصوى لتحدید القطاعات التي یمکن التقري�ر عنھا في عامي ٢٠١٧م و ٢٠١٦م. تصنف 
«أستبعادات / أخرى» والتي تCتضمن بشكل رئيسي اإلستبعادات. 

 
المعلومات المتعلقة بنتائج كل التقاري�ر القطاعية متضمنه أدناه. يتم قياس األداء على أساس صافي الربح قبل ضري�بة الدخل لكل قطاع ، كما 

هو مبين ضمن تقاري�ر اإلدارة الداخلية. اإلدارة على قناعة ان تلك المعلومات هي اكثر عالقة لتقيCيم نتائج قطاعات معينة ومقارنتها بمنشأت 
أخرى تعمل ضمن تلك الصناعات. إن تحديد األسعار فيما بين القطاعات يتم على أساس تجاري بحت.

٣١ ديسمبر ٢٠١٧م

التقاريZر القطاعية

اإلست�ثماراتالخدمات الغذائيةالتجزئةصناعات غذائية
عمليات غير

اإلجماليأخرى /إستبعاداتمستمرة

٢٣٫٨٣٠٫٤٧٥–––١١٫٠٦١٫٩٦١١١٫٦٣٨٫٨٣٣١٫١٢٩٫٦٨١اإليرادات الخارجية
–(٣٩٩٫٩٠٠)–٣٢٢٫٢٦٠٤٫١٩١٢٨٫١١٢٤٥٫٣٣٧اإليرادات ما بين القطاعات

٢٣٫٨٣٠٫٤٧٥(٣٩٩٫٩٠٠)–١١٫٣٨٤٫٢٢١١١٫٦٤٣٫٠٢٤١٫١٥٧٫٧٩٣٤٥٫٣٣٧اإليرادات القطاعية
(١٩٫٤٣٩٫٩٧٢)٣٤٧٫٠١٠––(٨١٦٫٠٤٨)(٩٫٣١٧٫٣٦٣)(٩٫٦٥٣٫٥٧١)ت�كلفة اإليرادات

١٫٠٢٥٫٦١٨(١٤٫٣٩٧)١٩٩٫٩٢١١٫٢٤٩٫٤٤٦١٥٫٦٠٥(١٫٠١٦٫٠٢٢)٥٩١٫٠٦٥صافي ربح / (خسارة) القطاع
٢٣٫٢٠٨٫٨٢٠(٤٫٨٧٧٫٤٤٣)–٨٫٢٣٠٫٢١٩٥٫٤٢٦٫٢٩٧١٫٣٩٠٫٦٧٧١٣,٠٣٩,٠٧٠موجودات القطاع
١٣٫٥٠٠٫٨٤٠(٩٧٥٫١٠٢)–٥٫٠٠٦٫٦٦٠٥٫١٠٤٫١٤٥٥٢٣٫٨٢٧٣,٨٤١,٣١٠مطلوبات القطاع

٣١ ديسمبر ٢٠١٦م

التقاري�ر القطاعية

اإلستCثماراتالخدمات الغذائيةالتجزئةصناعات غذائية
عمليات غير

اإلجماليأخرى /إستبعاداتمستمرة

٢٦٫٣٣٠٫٨٠٢–––١١٫٦٣٤٫٨٥٢١٣٫٥٦٧٫٩٣٣١٫١٢٨٫٠١٧اإليرادات الخارجية
–(٣٣٩٫٩٨٦)–٢٥١٫٨٧١٤٫٤٤١٢٨٫٦٦٦٥٥٫٠٠٨اإليرادات ما بين القطاعات

٢٦٫٣٣٠٫٨٠٢(٣٣٩٫٩٨٦)–١١٫٨٨٦٫٧٢٣١٣٫٥٧٢٫٣٧٤١٫١٥٦٫٦٨٣٥٥٫٠٠٨اإليرادات القطاعية
(٢١٫٦٧٧٫٨٣٨)٣٦٨٫١٦٣––(٨٠٩٫٠٨٠)(١١٫٢١٩٫٦٢٧)(١٠٫٠١٧٫٢٩٤)ت�كلفة اإليرادات

(٣٦٣٫٢٨٧)(١٠٣٫٠١٧)(١٧٦٫٢٦٠)٢١٧٫٥٧٩٢٠٦٫٦٩٤(٨١٠٫٦٣١)٣٠٢٫٣٤٨ربح / (خسارة) القطاع
٢٥٫٢٨٧٫٣٩٦(٥٫٠٣٤٫٤١٠)٨٫٠٥٦٫٨٢٩٦٫٢٦٢٫٦٦٣١٫٣٤٢٫٠٦٣١٣٫٦٠٩٫٠٦٩١٫٠٥١٫١٨٢موجودات القطاع
١٦٫٠٣٧٫٥٦٢(٤٨١٫٠٠١)٥٫٠٤١٫٧٣٧٤٫٩٢٠٫٨١١٥٣٩٫٣٥٤٥٫٠٠٢٫٤٩٦١٫٠١٤٫١٦٥مطلوبات القطاع

أطراف ذات عالقة - تCتمة  -٢٦
المعامالت مع موظفي اإلدارة العليا - تCتمة

إن القيمة اإلجمالية للمعامالت واألرصدة القائمة الطراف ذات العالقة بما في ذلك موظفي اإلدارة العليا والمنشآت التي يسيطرون عليها 
أو لديهم ت�أثير هام عليها هي كما يلي:

طبيعة المعامالتالعالقةاإلسم

 مبلغ المعامالت
٣١ ديسمبر

 الرصيد الختامي
 ٣١ ديسمبر

٢٠١٦م٢٠١٧م٢٠١٦م٢٠١٧م

مستحق من أطراف ذات عالقة – ذمم مدينة تجارية 
مساهمون في شركة بعض مساهمي الشركة المتحدة للسكر

٣٠٨,٩٠٠٢٠٧,٥٠٨٣١,٠٥٤٤٩,٠٧٨تجارية تابعة
مساهمون في شركة بعض مساهمي شركة عافية العالمية 

٧٩,٧٥٥١٣١,٩٣٧٩,١٢٩٤٠,٩٩٢تجارية تابعة
٧٩,٤٣٢٨٣,٤٢٦٥,٠١٤٧,٨٥٥تجارية شركة زميلةالمراعي 

–––٣١,٦٤٦تجارية شركة زميلةالشركة المتحدة للسكر، مصر
٢٦,٣٩١٢٥,٥١٥١,٨٥٢٢,٨٨٢تجارية شركة شقيقةالمخابز الغربCية المحدودة

٦٨–١,٤٠٧–تجارية شركة شقيقةشركة المهباج الشامية التجارية 
––٨,٣٢٥٢٣,٤٦٧تجاريةشركة زميلةسي فود إنترناشیونال ون 

٩٣٧–١,٧٣٦٣,٥٠٦تجارية مساهمشركة عبد القادر المهيدب وأبناءه
٧٧١٤٢٣,٥٢٥١,٧٣٠أخرى

٥٠,٥٧٤١٠٣,٥٤٢
مستحق من أطراف ذات عالقة – مدفوعات مقدمًا وذمم مدينة أخرى

٥٣٫٠٢٠٤١٫٤٠٣٨٢٫٣٦٣١٤٩٫٣٩٠غير تجارية شركة زميلةكنان (إيضاح ٢٦-١)
٢٧٫٢٠٠––١٦٫٠٧٦غير تجارية شركة زميلةإنتاج

١٢٫٧٦١٤٢٫٨١٠١٤٫٩٠٧١٩٫٣٤٦غير تجارية شركة زميلةسي فود إنترناشیونال ون 
–٦٫٠١١–٦٫٠١١غير تجارية شركة مشتركة سي فود انترناشونال هولدكو

–١٫١٠٤–١٫١٠٤غير تجاريةشركة زميلةشركة بونوس لألغذية المحدودة 
–––٣٫٧٥٠غير تجارية شركة مستCثمر فيهاشركة جسور القابضة 

١٫٣٩٣–٩٫١٧١–غير تجاريةمساهمشركة عبدالقادر المهيدب و أبناءه
–٣٫٣٤٩٢٫٥٠٠١٥٠غير تجاريةشركة شقيقةدل مونتي السعودية المحدودة

–١٦٨–٤٥٫٢٥٤غير تجاريةشركة زميلةالشركة المتحدة للسكر، مصر
١٠٤٫٧٠٣١٩٧٫٣٢٩

مستحق من أطراف ذات عالقة- ذمم مدينة طويلة األجل
–٦٩٫٠٧٥––غير تجاريةشركة زميلةكنان (إيضاح ٢٦-١)

٣٫٩٦٦–––تجاريةشريك في شركة تابعةمساهم في الشركة المتحدة للسكر، بالصافي
٦٩٫٠٧٥٣٫٩٦٦

مستحق إلى أطراف ذات عالقة – ذمم دائنة تجارية
٥٤١٫٦٤٥٥١٤٫٦١١٨٢,١٦٣٥٥٫٢٠٢تجارية شركة زميلةالمراعي 

٢٣٤٫٦٤٣٢٣٣٫٧٥٩٥٧٫٠٨٠٤٠٫٨٦٤تجارية شركة شقيقةشركة ميار لألغذية
٥٫١٩٩ ٣٣٢٫٦٩٦٣٢٤٫٥٦٤٤٠٫٤٥٣تجاريةشركة شقيقةشركة نستله العربCية المحدودة

١٠٤٫٥٤٤٩١٫٩٤٦١٥٫٣٧٣١٢٫٧٥٩تجارية شركة شقيقةشركة حائل للتنمية الزراعية
١٠٠٫٣٨٦١٣٣٫٩٨٩٤٫٤٦٨٦٫٥٠٦ تجاريةشركة شقيقةدل مونتي السعودية المحدودة
١١٫٨٦٩١٧٫١٢٦٤٫١٨١٣٫٢٢١تجارية شركة شقيقةشركة المهباج الشامية التجارية 

٣٫٦٨٤ ٢٫٥٨٧ ١٩٫٨٣٤ ٢٣٫٣٨٢ تجارية شركة شقيقةشركة المنهل لمصنع المياه المحدودة 
–٣٤٣–٥٫٠٤٤أخرى

٢٠٦٫٦٤٨١٢٧٫٤٣٥
مستحق إلى أطراف ذات عالقة – مستحقات ومطلوبات أخرى

٤٣٫٩٠١٤٤٫٢٤٨٨٫٢٢١١٩٫٧٣٠غير تجاريةشريك في شركة تابعةشركة المراكز العربCية
–٢٦٦–١١٫١٦١غير تجاريةمساهمشركة عبدالقادر المهيدب و أبناءه

١٠٫٣٣٥١٢٫٤٢٣١٫٧٩١١٫٥١٢أخرى
١٠٫٢٧٨٢١٫٢٤٢

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)



١٥٠١٥١

القوائم الماليةمجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧ممجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧م تقري�ر مجلس اإلدارة  التقري�ر االستراتيجي

خسائر الهبوط في القيمة - تCتمة  -٣١
الهبوط في القيمة على المبالغ الممكن استردادها من الموجودات غير المالية، بما في ذلك الشهرة أ-  

راجعت المجموعة القيم الدفترية لموجوداتها غير المالية، بما في ذلك الشهرة، لتحديد ما إذا كانت القيمة الدفترية تCتجاوز المبالغ القابلة 
لالسترداد. لغرض اختبار مدى وجود هبوط في القيمة، يتم تجميع الموجودات الي مجموعات أصغر من الموجودات التي تولد تدفقات نقدية 

داخلة من االستخدام المستمر بشكل مستقل الي حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلية من الموجودات األخرى او وحدة توليد النقد.

إن القيمة القابلة لالسترداد من الموجودات غير مالية أو وحدة توليد نقد هي األكبر ما بين القيمة المتبقية لالستخدام والقيمة العادلة بعد 
خصم ت�كاليف البيع. تCتحدد القيمة المتبقية لالستخدام بناًء على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بخطة معتمدة من قبل اإلدارة لمدة ٥ 

سنوات والمخفضة الي قيمتها الحالية باستخدام التالي، معدل ما قبل الضري�بة المخفض ومعدل النمو في القيمة النهائية (االفتراضيات 
األساسية مفصح عنها في الجدول أدناه).

تفاصيل خسارة الهبوط في القيمة للشهرة كما في السنة المنتهية كالتالي: 

خسارة الهبوط 

وحدة توليد النقدية
٣١ ديسمبر

٢٠١٧م
٣١ ديسمبر

االفتراضات األساسية٢٠١٦م

هامش الميزانية قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك • –٢٢٢,٠٢٤عمليات جيان
واإلطفاء -٣٫٧ ٪ إلى ٪٢٫١ 

 معدل الخصم ١٣٫٩ ٪ معدل النمو في القيمة • 
النهائية ٢٫٦٪

معدل النمو في األرباح الميزانية قبل خصم الفوائد • ٤١,٥٥٠–شركة الملكة للصناعات الغذائیة
والضرائب واإلهالك واإلطفاء ١٩٫٢٦٪ (٢٠١٦م: ٣٣٫٧٪)

معدل الخصم ٢٧٫٠١ ٪ (٢٠١٦م: ٢٤٫٨٦ ٪)• 
معدل النمو في القيمة النهائية ٥٪ (٢٠١٦م: ٥٫٥ ٪)• 

معدل الميزانية قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك • ٣,٦٢٧–شركة الفراشة للصناعات الغذائیة
واإلطفاء ١٤٪ (٢٠١٦م: ١٧٫٥١٪)

معدل الخصم ٢٧٫٠١ ٪ (٢٠١٦م: ٢٤٫٨٦ ٪)• 
معدل النمو في القيمة النهائية ٥٫٥٪ (٢٠١٦م: ٥٫٥٪)• 

معدل النمو في األرباح الميزانية قبل خصم الفوائد • ٣٩,٣٣٨–شركة صافوال لإلستCثمارات الصناعیة - يو إس سي إي
والضرائب واإلهالك واإلطفاء -١٫٠٨٪ (٢٠١٦م: -١٫٠٨٪)

معدل الخصم ١٢٫٨ ٪ (٢٠١٦م: ١٢٫٨ ٪)• 
معدل النمو في القيمة النهائية ٣٪ (٢٠١٦م: ٣٪)• 

معدل النمو في األرباح الميزانية قبل خصم الفوائد • ١٧,٩٠٨–شركة اإلسكندریة للسكر مصر (أي اس سي)
والضرائب واإلهالك واإلطفاء الشي (٢٠١٦م: -٥٫٧٪)

معدل الخصم الشي (٢٠١٦م: ٢٥٫٦ ٪)• 
معدل النمو في القيمة النهائية الشي (٢٠١٦م: ٥٫٥٪)• 

٢٢٢,٠٢٤١٠٢,٤٢٣المجموع 

االفتراضات األساسية المستخدمة في حساب قيمة االستخدام:
حددت اإلدارة معدل نمو المبيعات المتوقع ومجمل الربح على أساس األداء السابق وتوقعاتها لنمو السوق. تعكس معدالت التخفيض تقيCيم 

اإلدارة للمخاطر المحددة المتعلقة بالقطاع. تم عمل تقديرات التضخم اعتماًدا على المعلومات العامة المتاحة والنتائج التاريخية الفعلية، 
والتي اسُتخِدمت كمؤشر للنتائج المستقبلية.

يعتبر حساب قيمة االستخدام أكثر حساسية لالفتراضات الخاصة بمعدل نمو المبيعات ٥٪ وقد تم استخدامه للتقدير االستقرائي للتدفقات 
النقدية لفترة الموازنة والبالغة ٥ سنوات وما بعدها، باإلضافة إلى القيمة النهائية.

الموجوادات غير المالية األخرى:
باإلضافة لذلك، تم اإلعتراف بهبوط في القیمة بمبلغ ١٩٩٫٢ مليون ريال سعودي كما في السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م علی 

موجودات غیر مالیة أخرى. ويتضمن تخفیض لبعض الممتلكات، وآالت والمعدات والموجودات االخرى لشركة اإلسكندرية للسكر، مصر (أيه اس 
سي إي) وشركة اإلسكندرية المتحدة إلستصالح األراضي (أيه يو سي أر) (الشركات التابعة) إلى حد المبالغ القابلة لالسترداد نتيجة التغير 

السلبي ألسعار السكر والتحرك الدائم للعرض، والزيادة في الت�كاليف نتيجة رفع الدعم واضطراب المبيعات.

تZكلفة اإليرادات  -٢٨
٣١ ديسمبر

٢٠١٧م
٣١ ديسمبر 

٢٠١٦م

١٧٫٧٨٣٫٤١٤٢٠٫٠٤١٫٣٠٧مخزون
٦١٥٫٤٧٤٦١٧٫٦٠٩رواتب وأجور ومنافع

٦٠٧٫٤٩٩٥٨٠٫٣٠٨ت�كاليف غير مباشرة
٢٦٨٫٩٩١٢٦٧٫١٨٧استهالك وإطفاء

١٦٤٫٥٩٤١٧١٫٤٢٧شحن ومناوله
١٩٫٤٣٩,٩٧٢٢١٫٦٧٧٫٨٣٨

مصروفات إدارية  -٢٩
٣١ ديسمبر

٢٠١٧م
٣١ ديسمبر 

٢٠١٦م

٤٣٧٫٠٢٢٤٨١٫٤٠٥رواتب وأجور ومنافع
٩٤٫٨٥٣٦٠٫٠٤٧استهالك وإطفاء

٥٥٫٣١٤٤٧٫٨٥٤أتعاب مهنية
٣٧٫٤٥١٢٣٫٦٣٧ت�كلفة متعلقة بت�كنولوجيا المعلومات

٢٥٫٢١٠٢٩٫٣٠٩ت�أمين
٢٠٫٤٥٦١١٫١٩٣العالقات العامة واإلعالن

١٧٫١٦٩١٧٫٣٧٩إي�جار
١٧٫٥٥٩١٤٫٤٧٣مرافق وت�كلفة اتصاالت

١١٫٥٦٦٩٫٩٩٤سفر
١٠٫٢٩٣٥٫٣١٥إصالحات وصيانة

٥٫٣٨٧٥٫٥٧٥تدريب
٣٥٫٣٩٣٥٤٫٤٧٥أخرى

٧٦٧٫٦٧٣٧٦٠٫٦٥٦

مصروفات بيع وتوزيع  -٣٠
٣١ ديسمبر

٢٠١٧م
٣١ ديسمبر 

٢٠١٦م

١٫٣٠٨٫٧٤٥١٫٣٥٠٫١١٩رواتب وأجور ومنافع
٧١٥٫٥٣٦٨٥١٫١٧١إي�جار

٣٠٠٫٢٣٠٣٨٥٫٢٩٧إعالن
٤٤١٫٤٤٨٣٩١٫٨٥٠إستهالك وإطفاء

٢٩٧٫٢٨٨٣٠٠٫٦٨٦منافع
٧١٫٩٦٧٨٧٫٧١٠ت�أمين 
٥٣٫٨٩٢٥٠٫٨٦١صيانة

٤٣٫٩٤٩٥١٫٧٧٨عمولة 
١٧٫٠٥٩١١٫٥٣٥اتصاالت

١٠٣٫٤٤٠٦٦٫٨٠٤أخرى
٣٫٣٥٣٫٥٥٤٣٫٥٤٧٫٨١١

خسائر الهبوط في القيمة  -٣١
كجزء من عملية تقيCيم المجموعة للقيمة العادلة لألوراق المالية المتاحة للبيع والمبالغ القابلة لالسترداد لموجودات معينة، بما في ذلك 

االستبعاد الجماعي والموجودات غير الملموسة في نهاية السنة، سجلت المجموعة خسارة هبوط تراكمية في القيمة بلغت ٢٢٢٫٠٢ مليون 
ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٦م: ٥٧٣٫٨٩ مليون ريال سعودي). 

وفيما يلي توزيع المبلغ بحسب فئة الموجودات:

٣١ ديسمبر
٢٠١٧م

٣١ ديسمبر 
٢٠١٦م

خسائر هبوط في قيمة:
٢٢٢٫٠٢٤٣٠١٫٦٢٣- المبالغ الممكن استردادها من الموجودات غير المالية، بما في ذلك الشهرة: (اإليضاح "أ" أدناه)

١٨٣٫٨٦٩–- القيمة العادلة لإلستCثمارات المتاحة للبيع (اإليضاح "ب" أدناه)
٨٨٫٤٠٠–- إعادة تقيCيم شركة شقيقة مملوكة لغرض البيع (اإليضاح "ج" أدناه)

٢٢٢٫٠٢٤٥٧٣٫٨٩٢إجمالي الهبوط في القيمة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)



١٥٢١٥٣

القوائم الماليةمجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧ممجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧م تقري�ر مجلس اإلدارة  التقري�ر االستراتيجي

إدارة المخاطر المالية - تCتمة  -٣٣
إطار إدارة المخاطر المالية

يتم العمل بسياسة إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العليا بموجب سياسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة. تقوم اإلدارة العليا بتحديد، وتقيCيم، 
والتحوط للمخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع وحدات التشغيل للمجموعة. أهم أنواع المخاطر هي مخاطر السوق ومخاطر االئ�تمان، ومخاطر 

السيولة.

يتولى مجلس اإلدارة المسؤولية الشاملة عن إنشاء واإلشراف على إطار إدارة المخاطر للمجموعة. فري�ق اإلدارة التنفيذية هو المسؤول عن 
تطوي�ر ومراقبة سياسات إدارة المخاطر للمجموعة. يقوم فري�ق العمل بإجراء إجتماعات بشكل منتظم، وإن أي تغيرات أو أمور تCتعلق 

باالمتCثال للسياسات يتم إبالغ المجلس بها 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 التدريب ومعايCير اإلدارة واإلجراءات لتطوي�ر بيئة رقابية مسئولة وبناءة بحيث يكون جميع الموظفين على دراية 

بأدوارهم والتزاماتهم.

تشرف لجنة المراجعة على امتCثال اإلدارة لسياسات إدارة المخاطر للمجموعة وإجراءاتها، وتقوم بمراجعة مدى مالئمة إطار إدارة المخاطر 
فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة.

يتم ادارج األدوات المالية ضمن القائمة الموحدة للمركز المالي وتCتضمن النقد وما في حكمه، ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى، استCثمارات، 
ذمم مدينة طويلة األجل، قروض، مشتقات، ذمم دائنة ومستحقات ومطلوبات متداولة أخرى. تم اإلفصاح عن طرق اإلثبات المتبعة في بيان 

السياسات الفردية المتعلق بكل بند.

تCتم المقاصة ما بين االصل واإللتزام المالي ويتم تسجيل الصافي ضمن القوائم المالية، عندما يكون للمجموعة حق نظامي ملزم إلجراء تلك 
التسوية للمبالغ المعترف بها ولديها النية إما أن يتم تسويتها على أساس الصافي أواإلعتراف باالصل واإللتزام في آن واحد.

مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر تذبذب أن القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق. 

تCت�كون مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر وهي: مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر العمالت، ومخاطر األسعار األخرى.

مخاطر أسعار الفائدة 
هي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بت�أثير تذبذب أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي والتدفقات النقدية للمجموعة.

تنشأ مخاطر أسعار الفائدة للمجموعة بشكل رئيسي من القروض والودائع قصيرة االجل والتي ت�كون بأسعار فائدة معومة والتي تخضع الى 
إعادة التسعير على أساس اعتيادي ويتم مراقبة تلك التغيرات في أسعار الفائدة من قبل اإلدارة.

خالل عام ٢٠١٤م، دخلت المجموعة في مقايضات معدالت الفائدة إلدارة تعرضها بشكل جزئي لمخاطر اسعار الفائدة على قيمة الصكوك 
المصدرة بقيمة ١٫٥ مليار ريال سعودي، لتصل الى ٧٥٠ مليون ريال سعودي. وقد تم تحديدها كتحوط للتدفقات النقدية.

فيما يلي ملخص بمعدل الفائدة على األدوات المالية المحملة بفائدة على المجموعة والذي تم اإلعالن عنه إلدارة المجموعة.

٣١ ديسمبر
٢٠١٧م

٣١ ديسمبر
 ٢٠١٦م

أدوات ذات معدل ثابت
٤٧١٫٨٨٢٥٥٦٫٦٩٣ موجودات مالية
٢٥٥٫٢٧٦٣٠٣٫٤١٨ مطلوبات مالية

أدوات ذات معدل متغير
٢٦٧٫٧٩٢٣٠٣٫٨٨٠ موجودات مالية 

٧٫١٤١٫٢٣٣٨٫٧٦٠٫٨١٣مطلوبات مالية

خسائر الهبوط في القيمة - تCتمة  -٣١
الهبوط في القيمة على المبالغ الممكن استردادها من الموجودات غير المالية، بما في ذلك الشهرة - تCتمة أ- 

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. عند تحديد قيمة االستخدام لوحدات توليد النقد، (المحددة باستخدام خطة العمل للسنوات 

الخمس والموازنة) تم خصمها بمعدل ١٣٫٩٪ (٣١ ديسمبر ٢٠١٦م ١٢٫٨٪ الى ٢٥٫٦٪) على أساس ما بعد احتساب الضري�بة وتم عرضها حتى سنة 
٢٠٢٢م. كان معدل متوسط النمو المقدر المستخدم لتقدير التدفقات النقدية بطريقة استقرائية لما بعد فترة ٥ سنوات هو ٢٫٦٪ (٣١ ديسمبر 

٢٠١٦م ٣٪ الى ٥٫٥٪) وتعتقد اإلدارة أن معدل النمو هذا ال يتجاوز متوسط معدل النمو على المدى الطوي�ل بالنسبة للسوق الذي تمارس 
نشاطها فيه. إن حساب قيمة االستخدام يعتبر أكثر حساسية لالفتراضات األساسية الحالية المستخدمة التالية:

تحسينات األداء المستقبلي• 
معدل التخفيض المطبق على عروض التدفقات النقدية• 
أسعار المبيعات والكميات• 

هبوط في القيمة العادلة لالست�ثمارات المتاحة للبيع: (ب) 
تمتلك الشركة استCثماًرا في أسهم سويكورب العربCية السعودية، وجسور القابضة وتصنفها ضمن االستCثمارات المتاحة للبيع. أجرت الشركة 
دراسة داخلية لتقدير القيمة العادلة لهذه االستCثمارات غير المدرجة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م باستخدام تقنيات التقيCيم المتعدد بما في 

ذلك سعر مضاعفات الربحية، السعر مقارنًة بالقيمة الدفترية، السعر مقارنًة بالقيمة الدفترية الملموسة. تم اعتبار االنخفاض األخير في 
القيمة العادلة كبيرًا. ولذلك بلغت خسائر الهبوط في القيمة ٤٨ مليون ريال سعودي و١٣٥٫٩ مليون ريال سعودي لشركة سويكورب العربCية 

السعودية وشركة جسور القابضة على التوالي للفترة المقارنة.

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م تم تحديد القيCيم العادلة باستخدام النهج الثابت ولم يتم االعتراف بأي خسارة هبوط إضافية في القيمة.

خسائر هبوط في القيمة عند إعادة تقي�يم شركة شقيقة مملوكة بغرض البيع: (ج)  
ف االستCثمار في إنتاج كابيتال المحدودة كاستCثمار محتفظ به بغرض البيع مما  كما هو موضح في اإليضاح ١٣، خالل الربع األخير من ٢٠١٦م، ُصنِّ

نتج عنه تقيCيمه بأقل من القيمة الدفترية أو القيمة العادلة بعد خصم ت�كلفة البيع. إن تحديد القيمة العادلة ناقًصا ت�كلفة البيع اعتمد بصورة 
رئيسية على أسعار البيع الواردة من المشتري�ن المحتملين ولكن التحديد أيًضا تم بدعم من التحليل الداخلي التفصيلي لالستCثمارات. أعادت 

الشركة صافي قيم الموجودات األخير المتاحة من مدير صندوق االستCثمار وعدلتها بنفس التوقيت المحتمل للخروج، ومضاعفات األرباح قبل 
احتساب الفوائد والضري�بة واالستهالك واإلطفاء واالنخفاض الحالي في السيولة تم أخذها في الحسبان. ونتيجة لذلك، تم تخفيض هذه 

االستCثمارات إلى قيمتها العادلة المقدرة بمبلغ ٨٠٫٨ مليون ريال سعودي وتم تسجيل هبوط في القيمة بلغ ٨٨٫٤ مليون ريال سعودي كما 
في السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م. كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م، تم تحديد القيمه العادلة باستخدام النهج الثابت ولم يتم االعتراف 

بأي خسارة هبوط إضافية في القيمة.

صافي التZكلفة التمويلية  -٣٢

٣١ ديسمبر
 ٢٠١٧م

٣١ ديسمبر
 ٢٠١٦م

١٢٧٫٣٩١١٩٦٫٠٨٣دخل العمولة على الودائع البنكية
–١٠٫٢٤٠القيمة العادلة اإليجابية لخيار الشراء

١٣٧٫٦٣١١٩٦٫٠٨٣إيZرادات تمويZل

٣٤٠٫٠٥٦٣٦٩٫١٤٦أعباء تموي�ل على القروض
–٦٠٫٢٥٣القيمة العادلة السالبة لخيار البيع

٥٧٫٧١١٣٥٣٫٧٨٢خسارة صرف عمالت، بالصافي
٥٢٫١٢٩٢٢٫٦٦٧عمولة بنكية

٧٫٨٣٩٨٫١١١خسارة غير محققة من إعادة قياس عقود سلع مستقبلية أخرى، بالصافي
٤٫٩٢٥٩٦٩أثر تغير الخصم على ترميم الموقع

٥٢٢٫٩١٣٧٥٤٫٦٧٥تZكلفة تمويZل
٣٨٥٫٢٨٢٥٥٨٫٥٩٢صافي تZكلفة تمويZل معترف به ضمن الربح أو الخسارة

إدارة المخاطر المالية  -٣٣
إن أنشطة المجموعة تعرضها لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العملة، القيمة العادلة والتدفق 
النقدي لمخاطر سعر الفائدة ومخاطر األسعار)، مخاطر االئ�تمان ومخاطر السيولة. وي�ركز برنامج إدارة المخاطر الكلية للمجموعة على تقلبات 

األسواق المالية . ويسعى للتقليل من الت�أثيرات السلبية المحتملة على األداء المالي للمجموعة. تستخدم المجموعة األدوات المالية 
المشتقة للتحوط من التعرض لمخاطر معينة.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)



١٥٤١٥٥
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إدارة المخاطر المالية - تCتمة  -٣٣
مخاطر السوق - تCتمة

فيما يلي معدالت الصرف الهامة المستخدمة خالل الفترة:

المعدل الفوريالمعدل المتوسط 
كما في ٣١ ديسمبر للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر 

٢٠١٦م٢٠١٧م٢٠١٦م٢٠١٧م

العملة األجنبية للريال السعودي 
٠٫٢٧٠٫٢٧٠٫٢٧٠٫٢٧دوالر أمريكي

٩٫٠٥٧٨٫١٠٥١١٫٣٢٠٨٫١٢٠ريال إي�راني
٤٫٧٦٢٫٢٨٤٫٧٤٤٫٩جنيه مصري

٥٫٦٣٣٫٩٨٧٫٤٠٥٫١٩جنيه سوداني
٠٫٩٧٠٫٨١١٫٠١٠٫٩٤ليره تركية

إن إستCثمارات المجموعة في الشركات التابعة األجنبية غير متحوط لها.

تحليل الحساسية
كل ارتفاع أو انخفاض بنسبة ١٪ في سعر الصرف مع إبقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة سيؤدي إلى انخفاض أو ارتفاع الربح قبل الزكاة وضري�بة 

الدخل للسنة بمبلغ ٦٫٩ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٦م: ٢٫٩ مليون ريال سعودي).

يوضح الجدول التالي حساسية التغيرفي أسعار الصرف. في حالة ارتفاع / انخفاض العملة األجنبية بنسبة ١٪ مقابل الريال السعودي، مع ثبات 
جميع المتغيرات األخرى، سيكون الت�أثير على ربح المجموعة قبل الزكاة وضري�بة الدخل في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م و٣١ ديسمبر ٢٠١٦م كما يلي:

زيادة / نقص في 
ليرة تركيةجنيه سوداني جنيه مصريريال إيZرانيدوالر أمريكيمعدالت الصرف

٣١ ديسمبر ٢٠١٧م
(٣٤٩)(٢٩٣)(٦٫٠٠٢)٢٫٩٤٨(٣٫٢٣٧)+١٪ريال سعودي
٦٫٠٠٢٢٩٣٣٤٩(٢٫٩٤٨)٣٫٢٣٧-١٪ريال سعودي

٣١ ديسمبر ٢٠١٦م
٢٩٠(٥٠٦)(١٫٥٣٣)٤٫٣٠٤(٥٫٤٥٩)+١٪ريال سعودي
(٢٩٠)١٫٥٣٣٥٠٦(٤٫٣٠٤)٥٫٤٥٩-١٪ريال سعودي

مخاطر األسعار
تCتمثل في مخاطر تذبذب قيمة اداة مالية نتيجة لتغير أسعار السوق، سواء كانت تلك التغيرات نتيجة لعوامل مرتبطة باألداة أو الجهة 
المصدرة لألداة أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المتداولة في السوق. تCتعرض المجموعة لمخاطر أسعار أدوات حقوق الملكية ألن 

المجموعة تمتلك استCثمار في بعض أسهم حقوق الملكية المدرجة والمصنفة ضمن قائمة المركز المالي كاستCثمارات متاحة للبيع. تقوم 
إدارة المجموعة بمراقبة نسبه األوراق المالية على أساس تناسبي لنسبتها في حقوق الملكية في محفظتها االستCثمارية بناء على 

مؤشرات السوق. يتم إدارة تلك االستCثمارات على أساس فردي ويتم اعتماد جميع قرارات الشراء والبيع من قبل لجنة االستCثمار. باإلضافة 
الى ذلك تقوم الشركة المتحدة للسكر باستخدام أدوات مالية مشتقة (عقود السلع المستقبلية) للتحوط من مخاطر أسعار المواد الخام في 

قطاع السكر.

إن تفاصيل المحفظة االستCثمارية للمجموعة المعرضة لمخاطر األسعار كما في تاري�خ التقري�ر تم اإلفصاح عنها في إيضاح ٨ من هذه القوائم 
المالية الموحدة. كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م، يقتصر تعرض الشركة الكلي لمخاطر األسعار على القيمة العادلة لتلك المراكز.

تحليل الحساسية
أن صافي الموجودات لدى المجموعة سترتفع / (تنخفض) بمبلغ ٣٫٧٩ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٦م: ٥٫٢ مليون ريال سعودي) إذا 

كانت أسعار حقوق الملكية تCتفاوت بسبب االرتفاع / االنخفاض في القيم العادلة بنسبة ١٪ مع بقاء جميع العوامل األخرى ثابتة.

إدارة المخاطر المالية - تCتمة  -٣٣
مخاطر السوق - تCتمة

تحليل الحساسية لمعدل األدوات الثابتة
إن التغيCير في ١٠٠ نقطة أساس في أسعار الفائدة، مع ثبات جميع المتغيرات األخرى، كان سيرفع أو يقلل حقوق الملكية والربح قبل الزكاة 

وضري�بة الدخل للسنة بمبلغ ٢٫٥ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٦م: ٢٫٩ مليون ريال سعودي).

تحليل الحساسية لمعدل األدوات المتغيرة
إن التغير في ١٠٠ نقطة أساس في أسعار الفائدة، مع ثبات جميع المتغيرات األخرى، كان سيرفع أو يقلل حقوق الملكية والربح قبل الزكاة 

وضري�بة الدخل للسنة بمبلغ ٦٠٫٩٣ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٦م: ٥٩٫٦٣ مليون ريال سعودي).

مخاطر العملة
هي المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية للمعامالتها األساسية بالريال 

السعودي والدوالر األمريكي والريال اإليراني والجنيه المصري والجنيه السوداني والليرة التركية.

تعمل المجموعة دوليًا وهي معرضة لمخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية. إن إستCثمارات المجموعة في الشركات التابعة والزميلة األجنبية 
والتي ت�كون صافي موجوداتها معرضة للمخاطر تحوي�ل العملة .حاليًا تCتعلق تلك المخاطر بتذبذات أسعار تحوي�ل العملة بين العمالت األجنبية 

مقابل الريال اإليراني والجنيه المصري والجنيه السوداني والليرة التركية. يتم قيد أثر هذه التقلبات في بند منفصل في حقوق الملكية في 
القوائم المالية الموحدة المرفقة. تقوم إدارة المجموعة بمراقبة تلك التذبذبات وتدير أثرها على القوائم المالية األولية الموحدة وفقًا 

لذلك.

بشكل عام، فإن القروض المقومة بعمالت تCتطابق 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.

فيما يلي المركز المالي اإلجمالي المعرض والمصنف (باآلالف) الى عمالت اجنبية منفصلة:

٣١ ديسمبر ٢٠١٧م
ليره تركيةجنيه سودانيجنيه مصريريال إيZرانيدوالر أمريكي

١٤٠٫١٤٩  ١٢٩٫٩٩٧  ٤٦٢٫٤٠٦  ١٫٠٩٨٫٤٤٤٫٤١٥  ١٧٫٤٨٨  ذمم مدينة تجارية
٢٧٫٤٤٧  ٢٠,٦٧٣  ١٩٣٫٥٠٠  ٧٥٦٫٨١٦٫٧٣١  ١٫٢٨١  أرصدة مدينة أخرى
١٫٩٧٨  ١٢٩٫٩٩٧  ١٧٧٫٥٤٦  ٦٫٠٣٠٫٠٤٩٫١٠٢  ٣٩٫٩٦٩  نقد و ما في حكمه

  ١٦٩٫٥٧٤  ٢٨٠٫٦٦٧  ٨٣٣٫٤٥٢  ٧٫٨٨٥٫٣١٠٫٢٤٨  ٥٨٫٧٣٨
(١٠١٫٣١٠) (٢٥٫٢٣٢) (٢٥٦٫٠٦١) (٣٫٦١٢٫١٢٢٫٦٣٨)(١٧٫١٢٣) ذمم دائنة تجارية
(٣٫٤٢٨) (٥٣٫٨٧١) (٦٢٠٫١٧٦) (٥٤٧٫٣٨٧٫٢٢٦) (٢٣٤) أرصدة دائنة أخرى

(٩٩٫٩١٧) (٣٢٥٫٨٨٤) (٢٫٦٧٩٫١٩١) (٣٨٩٫٠٥٢٫٦٣٠) (٢٠٦٫٣٢٩)قروض وسلف
 (٢٢٣٫٦٨٦)(٤٫٥٤٨٫٥٦٢٫٤٩٤) (٣٫٥٥٥٫٤٢٨) (٤٠٤٫٩٨٧) (٢٠٤٫٦٥٥)

(٣٥٫٠٨١) (١٢٤٫٣٢٠) (٢٫٧٢١٫٩٧٦) ٣٫٣٣٦٫٧٤٧٫٧٥٤  (١٦٤٫٩٤٨) صافي التعرض

٣١ ديسمبر ٢٠١٦م
ليره تركيةجنيه سودانيجنيه مصريريال إي�رانيدوالر أمريكي

٤٫٧٦١٩٥١٫٥٣٥٫٤٨٦٢١٢٫٢٧٣٣٩٫٧٠١١٦٨٫٢١٠ذمم مدينة تجارية
٣٫٠١٥٥٠٨٫٥١٥٫٤٧٢٦٨٫٣٥٣٢٨٫٢٦٧٣٠٫٦٢٧أرصدة مدينة أخرى

٣٥٫٦٧٣٦٫٠٣٩٫١٨٩٫٢٢٨٥٦٠٫٣٢٤٦٤٫٠٨٢٤٫٠٩٥نقد و ما في حكمة 
٤٣٫٤٤٩٧٫٤٩٩٫٢٤٠٫١٨٦٨٤٠٫٩٥٠١٣٢٫٠٥٠٢٠٢٫٩٣٢

(١٠٢٫٣٦٤)(٥٩٫٥٧٣)(١٩٧٫٦٨٤)(٨٦٠٫٠٠١٫٧٣٣)(٦٢٫٦٢٢)ذمم دائنة تجارية
(٥٫١٤٢)(٢٢٫٩٥٤)(٣٠٠٫٥٦٧)(٢٫٧١٨٫٠٩٧٫١٥٢)(٦٨٫٠٠٠)أرصدة دائنة أخرى

(٦٨٫١٢٨)(٣١٢٫٢٤٨)(١٫٠٩٦٫٧٣٥)(١٩٢٫٣٠٤٫٠٥٢)(١٨٩٫٦٣١)قروض و سلف
(٣٢٠٫٢٥٣)(٣٫٧٧٠٫٤٠٢٫٩٣٧)(١٫٥٩٤٫٩٨٦)(٣٩٤٫٧٧٥)(١٧٥٫٦٣٤)

٢٧٫٢٩٨(٢٦٢٫٧٢٥)(٧٥٤٫٠٣٦)٣٫٧٢٨٫٨٣٧٫٢٤٩(٢٧٦٫٨٠٤)صافي التعرض

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
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إدارة المخاطر المالية - تCتمة  -٣٣
مخاطر التركيز - تCتمة 

إن الحد األقصى لتعرض الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة طويلة األجل لمخاطر االئ�تمان وفقًا للقطاع الجغرافي كما يلي:

٣١ ديسمبر
٢٠١٧ م

٣١ ديسمبر
 ٢٠١٦م

٦٨٢٫١٠٢٩٤٥٫٩٦٦ المملكة العربCية السعودية
١١٩٫٣٨٤١٤٤٫٣٢١ إي�ران
١٤٥٫١٢٧١٣٤٫٢٩٠  تركيا
١٢٣٫١١٤٥٩٫٦٩١ مصر

٥٩٫٦٨٧٥١٫٣٣٩مناطق أخرى

١٫١٢٩٫٤١٤١٫٣٣٥٫٦٠٧
(٧٢٫٧٣٤)(٨٠٫٢٣٨)يخصم: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

١٫٠٤٩٫١٧٦١٫٢٦٢٫٨٧٣

مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض المجموعة لصعوبات في الحصول على التموي�ل الالزم للوفاء بإلتزامات مرتبطة بأدوات 

مالية. قد تنتج مخاطر السيولة من عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة. ويتم إدارة مخاطر السيولة وذلك 
بمراقبتها بشكل دوري للت�أكد من توفر أموال كافية من خالل تسهيالت بنكية متاحة للوفاء باي التزامات مستقبلية.

إن منهج المجموعة في إدارة السيولة هو الت�أكد بالقدر الممكن من أن لديها دائمًا سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها في ظل 
الظروف العادية والغيرعادية دون ت�كبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة المجموعة. ولهذا الغرض، حافظت المجموعة على حدود 

االئ�تمان مع بنوك تجارية مختلفة من أجل تلبية متطلبات السيولة لديها. كما في٣١ ديسمبر ٢٠١٧م، لدى المجموعة تسھیالت تموی�ل بنکیة غیر 
مستخدمة بمبلغ٤٫٧ مليار ريال سعودي (٣١ دیسمبر ٢٠١٦م: ٣٫٧ مليار ریال سعودي) إلدارة متطلبات السیولة قصیرة األجل ومتطلبات السیولة 

طویلة األجل.

فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية المتبقية كما في تاري�خ التقري�ر.إن المبالغ اجمالية وغير مخصومة وتCتضمن مدفوعات 
فوائد تعاقدية باستCثناء ت�أثير اتفاقيات المقاصة.

التدفقات النقدية التعاقدية

ستة أشهر إلى سنةأقل من ستة أشهر القيمة الدفترية٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 
سنة إلى ثالث 

سنوات
ثالث سنوات إلى 

خمس سنوات
أكثر من خمس 

سنوات

مطلوبات مالية غير مشتقة
–٣٦٦٫٢٧٢ ٣٫٣٦٤٫٠٧٧ ٧٫٣٩٦٫٨٦٢٣٫٦٤٣٫٥٧٧٤٦١٫٢٧٥قروض وسلف

––––٢٫٤٧١٫١٢١٢٫٤٧١٫١٢١ذمم دائنة تجارية 
––––١٫٧٨٦٫٣٥٨١٫٧٨٦٫٣٥٨ مستحقات ومطلوبات أخرى

––––٢٥٨٫٤٧٣ ٢٥٨٫٤٧٣توزيعات أرباح غير مطالب بها
٣٫٣٦٤٫٠٧٧٣٦٦٫٢٧٢ ١١٫٩١٢٫٨١٤٨٫١٥٩٫٥٢٩٤٦١٫٢٧٥–

مطلوبات مالية مشتقة
––٩٫٨٣١  ٣٤٨  (٧٧٠) ٤٫٧٣٥  مقايضة أسعار الفائدة المستخدمة للتحوط

–––١١٩  ٣٨٫٨٦٩ ٣٨٫٩٨٨ عقود المشتقات المستخدمة للتحوط
١٦٢٫٤٠٠––––١٥٩٫٩٧٩خيار البيع

––––٧٫٩٧٤٧٫٩٧٤عقود المشتقات األخرى 
١٦٢٫٤٠٠–٩٫٨٣١  ٤٦٧  ٢١١٫٦٧٦٤٦٫٠٧٣

أنه ليس من المتوقع أن تصبح التدفقات النقدية المدرجة في تحليل االستحقاق مستحقه بشكل مبكر جدًا أو بمبالغ مختلفة جوهريًا باستCثناء 
توزيعات األرباح الغير المطالب بها. ووفقًا لذلك، فقد تم تصنيفها على هذا النحو.

إدارة المخاطر المالية - تCتمة  -٣٣
مخاطر االئZتمان

مخاطر االئ�تمان هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته ألداة مالية مما يتسبب بخسائر مالية للطرف اآلخر.
اليوجد لدى المجموعة تركيز كبير لمخاطر االئ�تمان. ولتخفيض التعرض لمخاطر االئ�تمان وضعت المجموعة عملية اعتماد بحيث يتم تطبيق 

الحدود االئ�تمانية على العمالء. كما تقوم اإلدارة أيضا بشكل منتظم بمراقبة مخاطر التعرض لإلئ�تمان تجاه العمالء ويتم تصنيف العمالء وفًقا 
لخصائصهم االئ�تمانية، بما في ذلك ما إذا كان فردَا أو كياًنا قانونًيا، أو ما إذا كانوا بائعين بالجملة / تجزئة أو مصنعين، وموقعهم الجغرافي، 
وطبيعة صناعتهم ووجود أي صعوبات مالية / اقتصادية وبالتالي يتم تسجيل مخصص مقابل األرصدة المشكوك في تحصيلها والتي تعتمد 

على أساس ملف العميل وتواري�خ السداد السابقة. تCتم مراقبة ذمم العمالء المدينة القائمة بشكل منتظم. ولتلبية مخاطر االئ�تمان من 
المدينين، دخلت المجموعة أيضا في ترتيبات ت�أمين في مناطق جغرافية معينة.

إن إجمالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئ�تمان في المجموعة كما في تاري�خ التقري�ر هي كما يلي:

٣١ ديسمبر
٢٠١٧م

٣١ ديسمبر
 ٢٠١٦م

الموجودات المالية
٧٨٫٥٥٨١٠٫٧٥١استCثمارات طويلة األجل

٩٧٠٫٦١٨١٫٢٥٢٫١٢٢ذمم مدينة تجارية
٣٥٧٫٥٠١٤٢١٫٥٤١أرصدة مدينة أخرى

٦٤٫٣٨٧٥٠٫٩٠٧مشتقات 
١٫٢٦٥٫١٢٨١٫٣٧١٫٨٩٤أرصدة بنكية

٢٫٧٣٦٫١٩٢٣,١٠٧٫٢١٥

يتم قيد الذمم المدينة التجارية بالصافي بعد خصم مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها.

كما في تاري�خ التقري�ر، تبلغ الذمم المدينة المستحقة والمت�أخرة ألكثر من ستة أشهر مبلغ ١٢١٫٠٥ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٦م: 
١٤٨٫٢٢ مليون ريال سعودي). بلغ إجمالي مخصص خسائر االئ�تمان في ٣١ ديسمبر٢٠١٧م مبلغ ٨٠٫٢٣ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٦م: 

٧٢٫٧٣ مليون ريال سعودي). لم يكن هناك أي ذمم مدينة مت�أخرة أو منخفضة القيمة من األطراف ذات عالقة بخالف ٣٫٧٥ مليون ريال 
سعودي مستحقة من شركة مستCثمر فيها، شركة جسور القابضة، كما هو مبين في إيضاح ٢٦ «األطراف ذات العالقة» سجلت الشركة انخفاض 

كامل مقابل هذا الذمم المدينة.

مخاطر التركيز 
إن التحليل القطاعي للذمم المدينة، والذي يشمل الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة طويلة األجل مبين أدناه:

٣١ ديسمبر
٢٠١٧ م

٣١ ديسمبر
 ٢٠١٦م

٧٣٧٫٠٥٣٧٧٣٫١٠٤الجملة / التجزئة 
١٧٧٫٢٥١٣٦٦٫٥٦٧التصنيع
٩٦٫٧٨٤٩٠٫٠١٥التصدير 

١١٨٫٣٢٦١٠٥٫٩٢١أخرى 

١٫١٢٩٫٤١٤١٫٣٣٥٫٦٠٧
(٧٢٫٧٣٤)(٨٠٫٢٣٨)يخصم : مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

١٫٠٤٩٫١٧٦١٫٢٦٢٫٨٧٣

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)



١٥٨١٥٩

القوائم الماليةمجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧ممجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧م تقري�ر مجلس اإلدارة  التقري�ر االستراتيجي

إدارة المخاطر المالية - تCتمة  -٣٣
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات - تCتمة

یوضح الجدول التالي القیمة الدفتریة والقیمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالیة بما في ذلك مستویاتھا وتسلسلها 
الهرمي في القیمة العادلة. ال تCتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية و المطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة 

العادلة إذا كانت القيمة الدفترية هي قيمة تقري�بيه معقوله للقيمة العادلة.

القيمة العادلةالقيمة الدفترية
محددة

بالقمية العادلة
القيمة العادلة 
ألدوات التحوط

متاح
اإلجماليالمستوى ٣المستوى ٢المستوى ١للبيع

٣١ ديسمبر ٢٠١٧م
موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

١٣٫٣٢٦–١٣٫٣٢٦––١٣٫٣٢٦–عقود صرف مستقبلية مستخدمة للتحوط
٤٠٫٨٢١–٤٠٫٨٢١–––٤٠٫٨٢١عقود صرف مستقبلية أخرى

١٠٫٢٤٠١٠٫٢٤٠––––١٠٫٢٤٠خيار الشراء
٩٢٫٤٢٧٤٧١٫٥٠٧–٤٧١٫٥٠٧٣٧٩٫٠٨٠––أوراق مالية تمثل حقوق ملكية

٥١٫٠٦١١٣٫٣٢٦٤٧١٫٥٠٧٣٧٩٫٠٨٠٥٤٫١٤٧١٠٢٫٦٦٧٥٣٥٫٨٩٤
مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

(٤٫٧٣٥)–(٤٫٧٣٥)––(٤٫٧٣٥)–مقايضات معدالت الفائدة المستخدمة للتحوط
(٣٨٫٩٨٨)–(٣٨٫٩٨٨)––(٣٨٫٩٨٨)–عقود صرف مستقبلية مستخدمة للتحوط

(٧٫٩٧٤)–(٧٫٩٧٤)–––(٧٫٩٧٤)عقود صرف مستقبلية أخرى 
(١٥٩٫٩٧٩)(١٥٩٫٩٧٩)––––(١٥٩٫٩٧٩)خيار البيع 

(١٦٧٫٩٥٣)(٤٣٫٧٢٣)––(٥١٫٦٩٧)(١٥٩٫٩٧٩)(٢١١٫٦٧٦)

٣١ ديسمبر ٢٠١٦م
موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

٥٠٫٩٠٦–٥٠٫٩٠٦––٥٠٫٩٠٧–عقود صرف مستقبلية مستخدمة للتحوط
–––––––عقود صرف مستقبلية أخرى

٩٢٫٤٢٧٦١٢٫٤٢١–٦١٢٫٤٢١٥١٩٫٩٩٤––أوراق مالية تمثل حقوق ملكية
–٥٠٫٩٠٧٦١٢٫٤٢١٥١٩٫٩٩٤٥٠٫٩٠٦٩٢٫٤٢٧٦٦٣٫٣٢٧

مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
(٢٫٩٧٢)–(٢٫٩٧٢)––(٢٫٩٧٢)–مقايضات معدالت الفائدة المستخدمة للتحوط

(١٥٫١٢٧)–(١٥٫١٢٧)––(١٥٫١٢٧)–عقود صرف مستقبلية مستخدمة للتحوط
(٩٣٫٨٧٣)–(٩٣٫٨٧٣)–––(٩٣٫٨٧٣)عقود صرف مستقبلية أخرى

(٩٣٫٨٧٣)(١٨٫٠٩٩)––(١١١٫٩٧٢)–(١١١٫٩٧٢)

إدارة المخاطر المالية - تCتمة  -٣٣
مخاطر السيولة - تCتمة

تدفقات نقدية تعاقدية

ستة أشهر إلى سنةأقل من ستة أشهرالقيمة الدفترية٣١ ديسمبر ٢٠١٦م
سنة إلى ثالث 

سنوات
ثالث سنوات إلى 

خمس سنوات
أكثر من خمس 

سنوات

مطلوبات مالية غير مشتقة
٩٫٠٦٨٫٠٣٦٤٫٠٥٧٫٣٣٤٦٢٦٫٥٠٨٢٫٠٥٦٫٨٩٢٢٫٥٧٥٫٩١٢٨٠٫٠٠٠قروض وسلف

––––٢٫٤٩٥٫٧٤٨٢٫٤٩٥٫٧٤٨ذمم دائنة تجارية 
––––١٫٧٦٨٫٣٣٩١٫٧٦٨٫٣٣٩مستحقات ومطلوبات أخرى

––––٢٥٨٫٤٧٣٢٥٨٫٤٧٣توزيعات أرباح غير مطالب بها
١٣٫٥٩٠٫٥٩٦٨٫٥٧٩٫٨٩٤٦٢٦٫٥٠٨٢٫٠٥٦٫٨٩٢٢٫٥٧٥٫٩١٢٨٠٫٠٠٠

مطلوبات مالية مشتقة
–٣٫٩٦٥٣٫٩٢٤(٢٫٢٥٢)(٢٫١٣١)(٢٫٩٧٢)مقايضة أسعار الفائدة المستخدمة للتحوط

–––١٥٫١٢٧١١٫٢٧٢٣٫٨٥٥عقود المشتقات المستخدمة للتحوط
–––٩٣٫٨٧٣٨٩٫٥٣٠٤٫٣٤٣عقود المشتقات األخرى 

١٠٦٫٠٢٨٩٨٫٦٧١٥٫٩٤٦٣٫٩٦٥٣٫٩٢٤–

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات
القيمة العادلة هو السعر الذي سيتم استالمة مقابل بيع اصل ما أوالمدفوع مقابل تحوي�ل إلتزام في معاملة منظمة بين المشاركين في 
السوق في تاري�خ القياس او، في غيابه السوق األكثر فائدة التي يمكن للمجموعة الوصول إليها في ذاك التاري�خ. القيمة العادلة لإللتزام 

تعكس مخاطر عدم القدرة على األداء.

إن عدد من السياسات المحاسبية واإلفصاحات للمجموعة تCتطلب قياس قيمها العادلة، للموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية.

عندما ت�كون هناك أداة متوفرة، تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المعلن في سوق نشطة لتلك االداة. يتم 
إعادة اعتبار السوق كسوق نشط اذا كانت المعامالت لألصل أو اإللتزام يتعامل بها بشكل مت�كرر كافي وكميات كافية لتوفير معلومات عن 

األسعار على أساس مستمر. 
 

إذا لم يوجد سعر معلوم في سوق نشطة، تستخدم المجموعة تقنيات التقيCيم التي تزيد من استخدام المدخالت المرصدة ذات الصلة وتقلل 
من استخدام المدخالت الغير مرصدة. أن اسلوب التقيCيم المختارة يتضمن جميع العوامل التي يأخذها في الحسبان المشاركون في السوق 

عند تسعير المعاملة.

عند قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام ، تستخدم المجموعة البيانات التي يمكن رصدها في السوق قدر المستطاع. يتم تصنيف القيم 
العادلة ضمن مستويات تسلسل هرمي على أساس المعطيات المستخدمة في أساليب التقيCيم كما يلي:

المستوى األول: االسعار المتداولة (غير «معدلة») في أسواق نشطة مماثلة للموجودات أو المطلوبات.• 
المستوى الثاني: المدخالت باستCثناء االسعار المتداولة المدرجة ضمن المستوى األول التي يمكن رصدها لألصل وااللتزام ، اما بشكل • 

مباشر (مثال : األسعار) أو بشكل غير مباشر (مثال: مشتق من األسعار).
المستوى الثالث: المدخالت لألصل أو االلتزام التي ال تستند على بيانات يمكن رصدها في السوق (المدخالت غير الملحوظة).• 

إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل أو إلتزام تندرج في مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، 
فإن قياس القيمة العادلة يتم تصنيفه بالكامل في نفس المستوى من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة حيث أن أدنى مستوى للمدخالت 

يعد جوهريًا للقياس بالكامل.

تعترف المجموعة بالتحويالت بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة في نھایة فترة التقری�ر التي حدث فیھا التغیCیر.

حيث يتم تجميع األدوات المالية للمجموعة وفقا لمبدأ الت�كلفة التاريخية، فيما عدا االستCثمارات المتاحة للبيع والمخزون وااللتزامات المؤكدة 
بموجب عالقات القيمة العادلة ومشتقات األدوات المالية والمحملة بالقيمة العادلة، قد تنشأ الفروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات 

القيمة العادلة. تعتقد اإلدارة أن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة ال تختلف جوهريا عن قيمتها الدفترية.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)



١٦٠١٦١

القوائم الماليةمجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧ممجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧م تقري�ر مجلس اإلدارة  التقري�ر االستراتيجي

المعاي�ير الجديدة والتعديالت والمعاي�ير الصادرة ولكن لم يتم تطبيقها   -٣٦
المعاي�ير الجديدة، والتعديالت على المعاي�ير والتفسيرات المطبقة حاليًا  ٣٦-١

تبنت المجموعة كما هو مناسب، بتطبيق المعايCير الجديدة والتعديالت على المعايCير الدولية التالية ابتدأً من تاري�خ ١ يناير ٢٠١٧م:

مبادرة اإلفصاح (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ٧)  (أ)  
تCتطلب التعديالت االفصاحات والتي تمكن مستخدمي القوائم المالية من تقيCيم التغيرات في المطلوبات الناشئة عن انشطه التموي�ل والتي 

تشمل كال من التغيرات الناشئة عن التغيرات في التدفقات النقدية وغير النقدية.

األنشطة التمويلية للمجموعة، كما هو مفصح في قائمة التدفقات النقدية الموحدة، تمثل تغيرات في التدفقات النقدية فقط، ما عدا 
الت�كلفة المدفوعة للتموي�ل والتي تمثل تغير غير نقدي منعكس من التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية.

االعتراف بالموجودات الضري�بية المؤجلة للخسائر غير المحققة (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ١٢) (ب) 
توضح التعديالت المحاسبة عن الموجودات الضري�بية المؤجلة للخسائر غير المحققة على أدوات الدين التي تم قياسها بالقيمة العادلة.

 ال تحتفظ المجموعة بأية أدوات دين مقاسه بالقيمة العادلة ولذلك فال يوجد لهذا التعديل ت�أثير على القوائم المالية.

التحسينات السنوية للمعاي&ير الدولية للتقاري�ر المالية دورة ٢٠١٤م – ٢٠١٦م (تعديالت على معيار التقاري�ر المالية رقم ١٢ اإلفصاح عن حقوق  (ت) 
الملكية في المنشأت األخرى).

توضح التعديالت عن متطلبات االفصاح عن حقوق الملكية في المنشأت األخرى، تنطبق على حقوق الملكية التي يتم تصنيفها كمحتفظ بها 
لغرض البيع او للتوزيع. ال يوجد أي ت�أثير لهذا التعديل على القوائم المالية للمجموعة.

٣٦-٢ المعاي�ير الصادرة والتي لم يتم تطبيقها 
فيما يلي بيان بالمعايCير الجديدة والتعديالت على المعايCير المطبقة على السنوات ابتدأً بعد ١ يناير ٢٠١٨م مع إمكانية التطبيق الحقا او المبكر 

ومع ذلك لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر لها عند إعداد هذه القوائم المالية المالية الموحدة. المجموعة في طور تقيCيم ت�أثير هذه 
المعايCير.

المعيار الدولي للتقري�ر المالي ١٥ اإليرادات من العقود مع العمالء أ-  
ينشئ المعيار الدولي للتقري�ر المالي ١٥ إطار شامل لتحديد مبلغ وتوقيت اإلعتراف باإليرادات. ويحل هذا المعيار محل إرشادات االعتراف 

باإليرادات الحالي وتشمل معيار المحاسبة الدولي ١٨ اإليرادات ومعيار المحاسبي الدولي ١١ عقود االنشاءات وتفسيرات لجنة المعايCير 
الدولية للتقاري�ر المالية ١٣ «برامج والء العميل».

يسري المعيار الدولي للتقري�ر المالي ١٥ للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد ١ يناير ٢٠١٨ م.

المعيار الدولي للتقري�ر المالي ٩ األدوات المالية ب-  
أصدر مجلس معايCير المحاسبة الدولية في يوليو ٢٠١٤م النسخة النهائية من المعيار الدولي للتقري�ر المالي ٩ األدوات المالية. إن المعيار 

الدولي للتقري�ر المالي ٩ يسري تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد ١ يناير ٢٠١٨م مع السماح بتبني التطبيق المبكر لها. 

التصنيف – الموجودات المالية
يتضمن المعيار الدولي للتقري�ر المالي ٩ على تصنيف جديد وطريقة قياس للموجودات المالية التي تعكس نموذح األعمال التي يتم فيها 

إدارة الموجودات من خالله وخصائص تدفقاتها النقدية.

يتضمن المعيار الدولي للتقري�ر المالي ٩ ثالثة تصنيفات رئيسية للموجودات المالية وهي: الموجودات المالية المقاسة بالت�كلفة المطفأة، 
والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة . هذا المعيار يستبعد فئات معيار المحاسبة الدولي 

٣٩ الحالية للمحتفظ بها حتى تاري�خ االستحقاق، والقروض والذمم المدينة والمتاحة للبيع.

بموجب المعيار الدولي للتقري�ر المالي ٩، اليتم تقسيم المشتقات المدمجة في العقود التي يكون فيها المستقبل هو أصل مالي ضمن 
نطاق المعيار. وبدال من ذلك، يتم تقيCيم األداة المالية الهجينة ككل بغرض تصنيفها.

إدارة المخاطر المالية - تCتمة  -٣٣
أساليب التقي�يم والمدخالت الهامة التي ال يمكن مالحظتها

أن الجدول التالي يبين أساليب التقيCيم المستخدمة لقياس المستوى الثاني والمستوى الثالث من القيمة العادلة، والمدخالت الهامة 
المستخدمة التي ال يمكن رصدها.

األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

معطيات ال يمكن رصدهاأساليب التقي�يمالنوع
العالقة بين المدخالت الهامة التي ال يمكن رصدها و 

قياسات القيمة العادلة

أسلوب مقارنة السوق، سعر أوراق مالية تمثل حقوق ملكية
مضاعفات األرباح، السعر 

للقيمة الدفترية

سعر مضاعفات األرباح، السعر 
مقابل القيمة الدفترية، السعر 

مقابل القيمة الدفترية 
الملموسة

غير قابل للتطبيق

غير قابل للتطبيقغير قابل للتطبيقتسعيرة الوسيطعقود مستقبلية
سعر التنفيذ لتقلب السعر نموذج بالك شولخيار الشراء

الفوري لمؤشر السكر (القيمة 
العادلة)

الزيادة في القيمة العادلة سوف 
يقلل من قيمة خيار البيع و يزيد 

من قيمة خيار الشراء.
زيادة تقلب المؤشر سوف يزيد من 

قيمة خيار البيع والشراء. 
غير قابل للتطبيقغير قابل للتطبيقالتدفقات النقدية المخصومةمقايضات معدل الفائدة

مخاطر إدارة رأس المال  -٣٤
تهدف المجموعة عند إدارة رأس المال إلى ضمان قدرة المجموعة على االستمرار بمبدأ مفهوم االستمرارية لكي تCتمكن من االستمرار في 

توفير عوائد للمساهمين ومنافع لحاملي األسهم اآلخري�ن، وللحفاظ على رأس مال أساسي قوي لدعم التنمية المستدامة ألعمالها.

تديرالمجموعة 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. كما تقوم المجموعة أيضًا بمراقبة رأس المال بإستخدام معدل المديونية، وهو صافي 
الديون، القروض المحملة بالفوائد والسلف بما في ذلك ت�كاليف التموي�ل، الذمم الدائنة التجارية واألرصدة الدائنة األخرى بعد خصم النقد 

واألرصدة لدى البنوك. يمثل رأس المال حقوق الملكية كما هو مبين في قائمة المركز المالي الموحدة زائدًا صافي الدين. إن معدل 
المديونية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م و ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م هو كالتالي:

٣١ ديسمبر
 ٢٠١٧م

٣١ ديسمبر
 ٢٠١٦م

١٣٫٥٠٠٫٨٤٠١٦٫٠٣٧٫٥٦٢إجمالي المطلوبات 
(١٫٤٠٤٫٨٠٨)(١٫٢٩٨٫١١٧)ناقصًا: نقد وما في حكمه

١٢٫٢٠٢٫٧٢٣١٤٫٦٣٢٫٧٥٤صافي الدين المعدل

٩٫٧٠٧٫٩٨٠٩٫٢٤٩٫٨٣٤إجمالي حقوق الملكية
٤٫٧٣٥٢٫٩٧٢نقاصًا: احتياطي التحوط

٩٫٧١٢٫٧١٥٩٫٢٥٢٫٨٠٦حقوق الملكية المعدله 
١٫٢٥١٫٥٨نسبة صافي الدين المعدل إلى حقوق الملكية المعدلة

توزيعات االرباح  -٣٥
بعد نهاية السنة، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نهائية بمبلغ ٥٣٣٫٩٨ مليون ريال سعودي تمثل ١ ريال سعودي للسهم الواحد 

وذلك للموافقة عليها من قبل المساهمين.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)



١٦٢١٦٣

القوائم الماليةمجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧ممجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧م تقري�ر مجلس اإلدارة  التقري�ر االستراتيجي

المعاي�ير الجديدة والتعديالت والمعاي�ير الصادرة ولكن لم يتم تطبيقها - تCتمة  -٣٦
٣٦-٢ المعاي�ير الصادرة والتي لم يتم تطبيقها - تCتمة

التحول
عادة يتم تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة من تبني المعيار الدولي للتقري�ر المالي ٩ بأثر رجعي باستCثناء ما يلي:

خطط المجموعة لإلستفاذة في القيمة من اإلعفاء الذي يسمح لها بعدم تعديل معلومات المقارنة للفترات السابقة فيما يتعلق • 
بالتغيرات في تصنيف وقياس (بما في ذلك الهبوط في القيمة). عادة يتم اإلعتراف بالفروقات في القيم الدفترية للموجودات 

والمطلوبات المالية الناتجة من المعيار الدولي للتقري�ر المالي ٩. األرباح المبقاه واالحتياطات كما في ١ يناير ٢٠١٨ م.
يجب تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الجديدة عادة بأثر مستقبلي. إال أنه يجوز للمجموعة إختيار تطبيق التغير المتوقع في المحاسبة عن • 

نقاط اآلجل بأثر رجعي.

المعيار الدولي للتقري�ر المالية ١٦ عقود االيجار ج- 
يقدم المعيار الدولي للتقري�ر المالي ١٦ للمست�أجري�ن نموذج موحد للمحاسبة عن عقود اإليجار في قائمة المركز المالي. يقوم المست�أجر 

باالعتراف باألصل المتعلق بحق االستخدام الذي يمثل حقه في استخدام األصل ذو الصلة باإلضافة إلى التزام اإليجار الذي يمثل التزامه بسداد 
دفعات اإليجار .توجد إعفاءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات القيمة المنخفضة. تبقى طريقة المحاسبة المتبعة من 

المؤجر مشابهة للمعيار الحالي – أي يستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار كعقود إي�جار تمويلي او تشغيلي.

يحل المعيار الدولي للتقري�ر المالي ١٦ محل التوجيهات الحالية لعقود االيجار بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي ١٧ عقود االيجار، وتفسيرات 
لجنة المعايCير الدولية للتقاري�ر المالية ٤ تحديد ما إذا كان ترتيب ما يتضمن عقد إي�جار، وتفسير لجنة التفسيرات الدولية ١٥ عقود اإليجار 

التشغيلي - الحوافز، وتفسير لجنة التفسيرات الدولية ٢٧ تقيCيم جوهر المعامالت التي ت�أخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار.

إن هذا المعيار يسري مفعوله للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد ١ يناير ٢٠١٩م مع السماح بالتبني المبكر للمنشات التي تطبق المعيار 
الدولي للتقري�ر المالي ١٥ االيراد من العقود مع العمالء في أو قبل تاري�خ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقري�ر المالي ١٦.

تحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد إي�جار
يجوز للمجموعة عند التحول إلى المعيار الدولي للتقري�ر المالي ١٦ ، إختيار إما:

تطبيق تعريف المعيار الدولي للتقري�ر المالي ١٦ لعقد اإليجار لكافة عقودها، أو• 
تطبيق وسيلة عملية وعدم إعادة تقيCيم ما إذا كان العقد يمثل إي�جار أو يحتوي على إي�جار.• 

التحول
يجوز للمجموعة كمست�أجر إما تطبيق المعيار باستخدام:

منهج األثر الرجعي، أو • 
منهج األثر الرجعي المعدل مع وسائل عملية إختيارية.• 

يقوم المست�أجر بتطبيق الخيار باستمرار على جميع عقود اإليجار. وتخطط المجموعة حاليا تطبيق المعيار الدولي للتقري�ر المالي ١٦ مبدئيا 
في ١ يناير ٢٠١٩ م. لم تحدد المجموعة بعد نهج التحول الذي ستقوم بتطبيقه.

ال يتطلب من المجموعة كمؤجر إجراء أي تعديالت لعقود اإليجار التي ت�كون فيها مؤجرا بخالف مؤجر وسيط في عقد ت�أجير بالباطن.

التحسينات السنوية للمعاي&ير الدولية للتقاري�ر المالية دورة ٢٠١٤م – ٢٠١٦م د- 
المعيار الدولي للتقري�ر المالي رقم ١ التطبيق األولي للمعايCير الدولية للتقاري�ر المالية، تم إلغاء إعفاءات تبني المعايCير الدولية للتقاري�ر • 

المالية للمرة األولى. عند تطبيق المعايCير الدولية للتقاري�ر المالية للمرة األولى، المعيار قابل للتطبيق للفترات التي تبدأ في أو بعد ١ 
يناير ٢٠١٨م.

معيار المحاسبة الدولي رقم ٢٨ اإلستCثمارات في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة، يحق للمشاريع المشتركة الراسمالية أو أي • 
منشأة أخرى مؤهلة إختيار قياس إستCثماراتها في الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة على أساس القيمة العادلة من خالل الربح أو 

الخسارة. يحق تطبيق هذا المعيار على أساس كل استCثمار على حدى.
يحق للمنشآت المستCثمر بخالف المنشآت االستCثمارية، اإلستمرار في تطبيق محاسبة القيمة العادلة على منشاتها التابعة والمطبقة • 

بواسطة مستCثمر في شركة زميلة أو مستCثمر في مشروع مشترك. يحق تطبيق هذا المعيار بشكل منفصل على كل استCثمار في شركة 
زميلة أو في مشروع مشترك. يتم تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي على الفترات التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠١٨م مع السماح بالتطبيق 

المبكر.

المعاي�ير الجديدة والتعديالت والمعاي�ير الصادرة ولكن لم يتم تطبيقها - تCتمة  -٣٦
٣٦-٢ المعاي�ير الصادرة والتي لم يتم تطبيقها - تCتمة

الهبوط في القيمة – الموجودات المالية وموجودات العقود
يستبدل المعيار الدولي للتقري�ر المالي ٩ نموذج «الخسارة المت�كبدة» في معيار المحاسبة الدولي ٣٩ بنموذج النظرة المستقبلية «لخسارة 

اإلئ�تمان المتوقعة». وهذا يتطلب حكمًا مدروسًا بشأن كيفية ت�أثير التغيرات في العوامل االقتصادية على نماذج الخسارة االئ�تمانية المتوقعة 
والتي سيتم تحديدها على أساس االحتمال المرجح. 

سيتم تطبيق النموذج الجديد للهبوط في القيمة على الموجودات المالية التي تقاس بالت�كلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر بإستCثناء االستCثمارات في أدوات حقوق الملكية وكذلك على موجودات العقود.

بموجب المعيار الدولي للتقري�ر المالي ٩، سيتم قياس مخصصات الخسارة وفقًا ألحد األسس التالية:
الخسارة االئ�تمانية المتوقعة على مدى ١٢ شهرًا .التي تCتنج حاالت حدوث تعثر في السداد محتمل خالل ١٢ شهرًا بعد تاري�خ التقري�ر.• 
الخسارة االئ�تمانية المتوقعة على مدى العمر. التي تنتج عن جميع حاالت حدوث تعثر في السداد محتمل على مدار العمر المتوقع لألداة • 

المالية.

بالنسبة للخسارة اإلئ�تمانية المتوقعة على مدى العمر، يتم تطبيق القياس إذا زادت المخاطر اإلئ�تمانية للموجودات المالية بشكل كبير في 
تاري�خ التقري�ر منذ اإلعتراف األولي لها، ويطبق قياس الخسارة االئ�تمانية المتوقعة على مدى ١٢ شهرا إذا لم تزيد هذه المخاطر االئ�تمانية 

بشكل كبير. يجوز للمنشاة تحديد عدم زيادة المخاطر اإلئ�تمانية بشكل كبير لألصل المالي في حالة أن يكون االصل معرض لمخاطر إئ�تمانية 
منخفضة في تاري�خ التقري�ر. إال أن قياس خسائر اإلئ�تمان المتوقعة على مدى العمر يتم تطبيقه على الدوام للذمم المدينة التجارية 

وموجودات العقد بدون أي مكونات تموي�ل هامة. يجوز للمنشأة إختيار تطبيق هذه السياسة أيضًا للذمم المدينة التجارية وموجودات العقد 
بمكونات تموي�ل هامة.

التصنيف – المطلوبات المالية 
يحتفظ المعيار الدولي للتقري�ر المالي ٩ بشكل كبير بالمتطلبات الحالية في معيار المحاسبة الدولي ٣٩ لتصنيفها المطلوبات المالية.

إال أنه وبموجب معيار المحاسبة الدولي ٣٩ فإنه يتم االعتراف بجميع التغيرات في القيمة العادلة للمطلوبات المحددة بالقيمة العادلة من 
خالل في الربح أو الخسارة يتم االعتراف بها في األرباح أو الخسائر بينما يتم بموجب المعيار الدولي للتقري�ر المالي ٩ عرض هذه التغيرات في 

القيمة العادلة بشكل عام كما يلي:
يتم عرض مبلغ التغير في القيمة العادلة المتعلق بالتغيرات في المخاطر االئ�تمانية لإللتزام في الدخل الشامل اآلخر.• 
يتم عرض المبلغ المتبقي من التغير في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة.• 

المحاسبة عن التحوط
يجوز للمجموعة عند تطبيق المعيار الدولي للتقري�ر المالي ٩ مبدئيًا إختيار سياستها المحاسبية لالستمرار في تطبيق متطلبات محاسبة 

التحوط الواردة في معيار المحاسبة الدولي ٣٩ بدالً من المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقري�ر المالي ٩.

سيتطلب المعيار الدولي للتقري�ر المالي ٩ من المجموعة الت�أكد من عالقات محاسبة التحوط أن تCتماشى مع أهداف واستراتيجيات إدارة 
المخاطر في المجموعة وتطبيق نهج أكثر نوعية ونظرة مستقبلية لتقيCيم فعالية التحوط. كما يقدم المعيار الدولي للتقري�ر المالي ٩ 

متطلبات جديدة تCتعلق بإعادة التوازن لعالقة التحوط ويمنع عدم االستمرار االختياري للمحاسبة عن التحوط. وبموجب النموذج الجديد، من 
المحتمل أن أكثر استراتيجيات ادارة المخاطر ست�كون مؤهلة للمحاسبة عن التحوط، وبالتحديد تلك التي تCتضمن تحوط عنصر مخاطر للبند غير 

المالي (ما عدا مخاطر العمالت األجنبية).

بموجب معيار المحاسبة الدولي ٣٩ ، فيما يتعلق بجميع تحوطات التدفقات النقدية، يتم إعادة تصنيف المبالغ المتراكمة في احتياطي تحوط 
التدفقات النقدية إلى الربح أو الخسائر كتعديل إعادة تصنيف في نفس الفترة حيث أن التدفقات النقدية المتوقعة المتحوط لها تؤثر على 

الربح أو الخسارة. إال انه وبموجب المعيار الدولي للتقري�ر المالي ٩، وفيما يتعلق بتحوطات التدفقات النقدية لمخاطر العمالت األجنبية 
المرتبطة بتوقع مشتريات االصل غير مالي، فإن المبالغ المتراكمة في احتياطي تحوط التدفقات النقدية وت�كلفة احتياطي التحوط سيتم 

إدراجها عوضَا عن ذلك مباشرة في الت�كلفة األولية لألصل الغير مالي غير المالية عند االعتراف بها.

االفصاحات
سيتطلب المعيار الدولي للتقري�ر المالي ٩ افصاحات جديدة شاملة خاصة فيما يتعلق بالمحاسبة عن التحوط ومخاطر االئ�تمان والخسائر 

االئ�تمانية المتوقعة.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
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توضيح التحول للمعاي�ير الدولية إلعداد التقاريZر المالية - تCتمة  -٣٧
مطابقة قائمة المركز المالي الموحدة

١ يناير ٢٠١٦م٣١ ديسمبر ٢٠١٦م

اإليضاح

مبادىء المحاسبة 
المتعارف عليها قبل 

فترة التحول 

أثر التحول إلى
المعايCير الدولية 
للتقاري�ير المالية

المعايCير الدولية 
للتقاري�ر
المالية

مبادىء المحاسبة 
المتعارف عليها 

قبل فترة التحول 

أثر التحول إلى
المعايCير الدولية 
للتقاري�ير المالية

المعايCير الدولية 
للتقاري�ر
المالية

الموجودات
٦٫٨٦٤٫٨٠٨١٫١٠١٫٨١٤٧٫٩٦٦٫٦٢٢٧٫٨٥٢٫٧١٢٩٦٥٫٩٩٩٨٫٨١٨٫٧١١أ،ب،كممتلكات، آالت ومعدات

١٫٠٦٤٫٧٣٨(٤٨٫٩٨٢)٦٦١٫٦٦٩٢٥٫٣٢٩٦٨٦٫٩٩٨١٫١١٣٫٧٢٠أ،ج،دموجودات غير ملموسة وشهرة
٣٠٫٦٣٨٣٠٫٦٣٨–٣٤٫٢٥٦٣٤٫٢٥٦–أاستCثمار عقاري

استCثمار في شركات محاسب عنها بطريقة 
٧٫٣١٧٫١٩١(٤٠٣٫٧٦٧)٧٫٤٩٨٫٥٩٨٧٫٧٢٠٫٩٥٨(٤١٦٫٤١٨)٧٫٩١٥٫٠١٦هـحقوق الملكية

٧٠٩٫٢٧٥–٦١٢٫٤٢١٧٠٩٫٢٧٥–٦١٢٫٤٢١استCثمارات متاحة للبيع
١٧٧٫٢٠٧–١٠٫٧٥١١٧٧٫٢٠٧–١٠٫٧٥١ذمم مدينة طويلة األجل

٦٩٫٧٦٣–٢٨٫٦٩٣٦٩٫٧٦٣–٢٨٫٦٩٣يموجودات ضري�بية مؤجلة
١٦٫٠٩٣٫٣٥٨٧٤٤٫٩٨١١٦٫٨٣٨٫٣٣٩١٧٫٦٤٣٫٦٣٥٥٤٣٫٨٨٨١٨٫١٨٧٫٥٢٣إجمالي الموجـودات غير المتداولة

٣٫٢٠٤٫٤٨٢١١٢٫٦٤٦٣٫٣١٧٫١٢٨٤٫٨٥٣٫٤٥٤١٥٦٫٢٦٠٥٫٠٠٩٫٧١٤أ،و،زمخزون
٨٢٨٫٠٩١(٩٢٫٥٢٩)١٫٢٢٨٫٦١٦٢٣٫٥٠٦١٫٢٥٢٫١٢٢٩٢٠٫٦٢٠أ،زذمم مدينة تجارية

١٫٣٠٢٫٣٠٨٤٠٫٦٦٥١٫٣٤٢٫٩٧٣١٫٦٦٩٫٢٠٨٤١٫٦٠٠١٫٧١٠٫٨٠٨أ،حمدفوعات مقدمًا وذمم مدينة أخرى
١٫٣٣١٫٥٢٤٧٣٫٢٨٤١٫٤٠٤٫٨٠٨٢٫٠٦٧٫٠٧٤٢٢٫٩٠٨٢٫٠٨٩٫٩٨٢أنقد وما في حكمه

٧٫٠٦٦٫٩٣٠٢٥٠٫١٠١٧٫٣١٧٫٠٣١٩٫٥١٠٫٣٥٦١٢٨٫٢٣٩٩٫٦٣٨٫٥٩٥
–––١٫١٣٢٫٠٢٦–١٫١٣٢٫٠٢٦موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع

٨٫١٩٨٫٩٥٦٢٥٠٫١٠١٨٫٤٤٩٫٠٥٧٩٫٥١٠٫٣٥٦١٢٨٫٢٣٩٩٫٦٣٨٫٥٩٥إجمالي الموجودات المتداولة 
٢٤٫٢٩٢٫٣١٤٩٩٥٫٠٨٢٢٥٫٢٨٧٫٣٩٦٢٧٫١٥٣٫٩٩١٦٧٢٫١٢٧٢٧٫٨٢٦٫١١٨إجمالي الموجودات 

حقوق الملكية
٥٫٣٣٩٫٨٠٧–٥٫٣٣٩٫٨٠٧٥٫٣٣٩٫٨٠٧–٥٫٣٣٩٫٨٠٧رأس المال

٣٤٢٫٩٧٤–٣٤٢٫٩٧٤٣٤٢٫٩٧٤–٣٤٢٫٩٧٤عالوة إصدار
١٫٧٧٤٫٠٨٥–١٫٧٧٤٫٠٨٥١٫٧٧٤٫٠٨٥–١٫٧٧٤٫٠٨٥احتياطي نظامي

٤٫٠٠٠–٤٫٠٠٠٤٫٠٠٠–٤٫٠٠٠احتياطي عام
(٦١٨)(٤٫٤٠٢)٣٫٧٨٤(٣٢٫٠٢٣)(٩٫٩٣٠)(٢٢٫٠٩٣)أ،هـإحتياطي القيمة العادلة

أثر المعامالت مع حقوق الملكیة غیر 
(١٧١٫٣٧٥)–(١٧١٫٣٧٥)(١٧١٫٣٧٥)–(١٧١٫٣٧٥)المسیطرة دون تغیCیر في السیطرة

–١٫٠١٩٫٠٨٧(١٫٠١٩٫٠٨٧)(٩٢٦٫٢٨٧)١٫٠١٤٫٨٠١(١٫٩٤١٫٠٨٨)ماحتياطيات تحوي�ل عمالت أجنبية
٢٫٩٣٨٫٢٨٢(١٫٣٣٧٫٥٥٩)١٫٨٨٥٫٨٤٣٤٫٢٧٥٫٨٤١(١٫٢٧١٫٢١٤)٣٫١٥٧٫٠٥٧أرباح مبقاة

١٠٫٢٢٧٫١٥٥(٣٢٢٫٨٧٤)٨٫٢١٧٫٠٢٤١٠٫٥٥٠٫٠٢٩(٢٦٦٫٣٤٣)٨٫٤٨٣٫٣٦٧حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة
٦٣٤٫٢٧٩٣٩٨٫٥٣١١٫٠٣٢٫٨١٠٩٥٦٫٠٣٧٣٥٢٫٩٠٢١٫٣٠٨٫٩٣٩أحقوق الملكية غير المسيطرة

٩٫١١٧٫٦٤٦١٣٢٫١٨٨٩٫٢٤٩٫٨٣٤١١٫٥٠٦٫٠٦٦٣٠٫٠٢٨١١٫٥٣٦٫٠٩٤إجمالي حقوق الملكية
المطلوبات 

٤٫٢١٧٫٤٧٨٢٣٨٫٤٧٨٤٫٤٥٥٫٩٥٦٤٫٥٨١٫٩٠٢١٩٥٫٩٤٤٤٫٧٧٧٫٨٤٦أسلف وقروض
٤٣٩٫٣٨١١٦٩٫٨٧٠٦٠٩٫٢٥١٤١٢٫٢٢٠١٣٠٫٨٩٥٥٤٣٫١١٥أ،طمنافع الموظفين

٥٠٫٥٥١٥٫٣٩٠٥٥٫٩٤١١٠٢٫٩٣٢١٣٫٥١٧١١٦٫٤٤٩يإلتزام ضري�بي مؤجل
–(١٧٥٫٣١٤)١٧٥٫٣١٤–(١٥٨٫٢١٧)١٥٨٫٢١٧لأيراد مؤجل

٢٣٢٫٤٩٧–٢١٥٫٥٨١٢٣٢٫٤٩٧–٢١٥٫٥٨١ذمم دائنة طويلة األجل
١٦٠٫٣٠٧١٦٠٫٣٠٧–٢٠٢٫٢٤٨٢٠٢٫٢٤٨–عقود إي�جار طويلة األجل

٩٧٫٠٨٣٩٧٫٠٨٣–٩٢٫٣٢٦٩٢٫٣٢٦–كمخصص مقابل ت�كلفة إعادة األصل لحالته
٥٫٠٨١٫٢٠٨٥٥٠٫٠٩٥٥٫٦٣١٫٣٠٣٥٫٥٠٤٫٨٦٥٤٢٢٫٤٣٢٥٫٩٢٧٫٢٩٧إجمالي المطلوبات غير المتداولة

٤٫٤٨٦٫١٩٨١٢٥٫٨٨٢٤٫٦١٢٫٠٨٠٥٫٠١١٫٧١٣٨٧٫٧٣٠٥٫٠٩٩٫٤٤٣أسلف وقروض
٢,٤١٥٫٥٠٣٨٠٫٢٤٥٢٫٤٩٥٫٧٤٨٣٫١١٨٫٧٤٧٩٥٫٠٤٣٣٫٢١٣٫٧٩٠أ،وذمم دائنة تجارية

٢٦٫١١٨٢٦٫١١٨–٤٧٫٧٣٠٤٧٫٧٣٠–الجزء المستحق من عقود اإليجار
٢٫١٧٧٫٥٩٤٥٨٫٩٤٢٢٫٢٣٦٫٥٣٦٢٫٠١٢٫٦٠٠١٠٫٧٧٦٢٫٠٢٣٫٣٧٦أمستحقات ومطلوبات أخرى

٩٫٠٧٩٫٢٩٥٣١٢٫٧٩٩٩٫٣٩٢٫٠٩٤١٠٫١٤٣٫٠٦٠٢١٩٫٦٦٧١٠٫٣٦٢٫٧٢٧
–––١٫٠١٤٫١٦٥–١٫٠١٤٫١٦٥مطلوبات مصنفة كمتاحة للبيع
١٠٫٠٩٣٫٤٦٠٣١٢٫٧٩٩١٠٫٤٠٦٫٢٥٩١٠٫١٤٣٫٠٦٠٢١٩٫٦٦٧١٠٫٣٦٢٫٧٢٧إجمالي المطلوبات المتداولة 

١٥٫١٧٤٫٦٦٨٨٦٢٫٨٩٤١٦٫٠٣٧٫٥٦٢١٥٫٦٤٧٫٩٢٥٦٤٢٫٠٩٩١٦٫٢٩٠٫٠٢٤إجمالي المطلوبات
٢٤٫٢٩٢٫٣١٤٩٩٥٫٠٨٢٢٥٫٢٨٧٫٣٩٦٢٧٫١٥٣٫٩٩١٦٧٢٫١٢٧٢٧٫٨٢٦٫١١٨إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

المعاي�ير الجديدة والتعديالت والمعاي�ير الصادرة ولكن لم يتم تطبيقها - تCتمة  -٣٦
٣٦-٢ المعاي�ير الصادرة والتي لم يتم تطبيقها - تCتمة

تعديالت أخرى ه-  
المعايCير الجديدة أو المعدلة الواردة أدناه لم تطبق بعد، كما ال يتوقع أن يكون لها تاثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

تصنيف وقياس المدفوعات المحسوبة على أساس معامالت حصة المدفوعات (تعديالت على معيار التقاري�ر المالية الدولية رقم ٢).• 
بيع أو مساهمة الموجودات بين مسثمر ما وشركته الزميلة أو المشروع المشترك (التعديالت على المعيار الدولي للتقري�ر المالي رقم ١٠ • 

ومعيار المحاسبة الدولي رقم ٢٨).
تطبيق معيار التقاري�ر المالية الدولية رقم ٩ األدوات المالية مع تطبيق معيار التقاري�ر المالية الدولية رقم ٤ عقود الت�أمين (تعديالت معيار • 

التقاري�ر المالية الدولية ٤) تCتمثل التعديالت في االستجابة لمالحظات مجاالت األعمال بخصوص ت�أثيرات تعدد تواري�خ التطبيق.
تحوي�ل الممتلكات االستCثمارية (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ٤٠) – ال يتم تحوي�ل األصل العقاري إال في وجود دليل على تغير • 

فعلي في االستخدام فقط ال غير.
تفسيرات لجنة معايCير التقاري�ر المالية الدولية رقم ٢٢ المعامالت بالعملة األجنبية والمقدمات المدفوعة – وضح التفسير تاري�خ المعاملة • 

المستخدم لتحديد سعر الصرف.

توضيح التحول للمعاي�ير الدولية إلعداد التقاريZر المالية  -٣٧
كما هو مبين في اإليضاح ٢ (أ)، تعد هذه القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م القوائم المالية 

الموحدة السنوية األولى للمجموعة المعدة وفقًا «للمعايCيرالدولية إلعداد التقاري�ر المالية» المعتمدة في المملكة العربCية السعودية 
وبعض المعايCير األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيCين. باإلضافة لذلك، فإن قائمة المركز المالي اإلفتCتاحية للمجموعة 

قد تم إعدادها كما في ١ يناير ٢٠١٦م هو تاري�خ التحول.

تم تطبيق السياسات المحاسبية الواردة في إيضاح رقم ٣ عند إعداد القوائم المالية الموحدة للسنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م و٣١ 
ديسمبر ٢٠١٦م و عند إعداد الرصيد االفتCتاحي لقائمة المركز المالي المعدة وفقًا للمعايCير الدولية للتقاري�ر المالية كما في ١ يناير ٢٠١٦م 

(تاري�خ تحول المجموعة).

عند إعداد قائمة المركز المالي اإلفتCتاحية وفقًا للمعايCير الدولية للتقاري�ر المالية، قامت المجموعة بتعديل المبالغ المعلن عنها سابقًا ضمن 
القوائم المالية المعدة وفقًا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيCين (المبادئ المحاسبية 

المتعارف عليها قبل التحول). يوجد شرح عن كيفية التحول من معايCير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيCين (وفقا لمبادئ المحاسبة 
المتعارف عليها قبل عملية التحول) إلى المعايCير الدولية للتقاري�ر المالية وت�أثيرها على المركز المالي للمجموعة للفترات المعنية، في 

الجداول التالية والتوضيحات المرفقة بالجداول. 

بعض ارقام المقارنة تم إعادة تصنيفها وفقًا لمبادى المحاسبة المتعارف عليها قبل عملية التحول لتCتوافق مع عرض المعايCير الدولية 
للتقاري�ر المالية. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)



١٦٦١٦٧

القوائم الماليةمجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧ممجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧م تقري�ر مجلس اإلدارة  التقري�ر االستراتيجي

توضيح التحول للمعاي�ير الدولية إلعداد التقاريZر المالية - تCتمة  -٣٧
مطابقة األرباح المبقاة

إيضاح
٣١ ديسمبر

 ٢٠١٦م
١ يناير
٢٠١٦م

٣,١٥٧,٠٥٧٤,٢٧٥,٨٤١األرباح المبقاة بموجب معاي�ير الهيئة السعودية للمحاسبين القانوني�ين كما في
(٢١,٢٢٠)٢٦,٩٦٦بممتلكات، آالت ومعدات

(٥٧,٦٨٢)–د، جموجودات غير ملموسة
(١٦,٨٩٣)٨,٠٥١هـإستCثمار في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية 

(٣٣,٩٧٦)–زمبيعات لموزعين
(٢١٣,٨٠٧)(٢٥٣,٢٧٧)حترتيبات عقود إي�جار تشغيلي – تسوية عقود االيجار

(٦٨,٥٣٢)(٩٨,٣٦٨)طمنافع موظفين
(١٣,٥١٧)(٥,٧٩٩)يإلتزام ضري�بي مؤجل

(٣٥,٣٩٢)(٤٤,٤٧٠)كت�كلفة إعادة األصل لحالته
١١٤,٧٧٠١٤٢,٥٤٧لربح مؤجل

(١,٠١٩,٠٨٧)(١,٠١٩,٠٨٧)مإعادة تصنيف احتياطي ترجمة عمالت أجنبية
(١,٣٣٧,٥٥٩)(١,٢٧١,٢١٤)اإلنخفاض في األرباح المبقاة

١,٨٨٥,٨٤٣٢,٩٣٨,٢٨٢أرباح مبقاة بموجب المعاي�ير الدولية إلعداد التقاريZر المالية كما في السنة المنتهية 

توحيد منشأة تم االعتراف به مسبقًا كشركة زميلة وفقًا لمعاي�ير الهيئة السعودية للمحاسبين القانوني�ين أ) 
وفقًا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها قبل عملية التحول، تبنت المجموعة سياسة االعتراف بالمنشأة كشركة تابعة إذا كانت للمجموعة 

القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للحصول على منافع اقتصادية التي عادة ما ت�كون مصاحبة لحصة تزيد عن نصف حقوق 
التصويت. وفقًا للمعايCير الدولية إلعداد التقاري�ر المالية، تعتبر المنشأة التي تسيطر عليها المجموعة شركة تابعة، كون أن المجموعة معرضة 

إلى أو لديها حقوق في العائدات المتغيرة نتيجة لمشاركتها مع المنشأة، ولديها القدرة على الت�أثير على تلك العائدات من خالل سيطرتها 
على المنشأة. عند التحول إلى المعايCير الدولية إلعداد التقاري�ر المالية، قامت المجموعة بإعادة تقيCيم سيطرتها على الشركات المستCثمر 

فيها والتي نتج أن الشركة لديها السيطرة على هرفي لخدمات الغذائية وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقاري�ر المالية ١٠. وبناًء عليه، تم 
توحيد موجودات ومطلوبات شركة هرفي ضمن هذه القوائم المالية الموحدة. ونتيجة لذلك، فإن صافي الموجودات البالغة ٧٢٥٫٥٣ مليون 

ريال سعودي كما هو معلن عنها ضمن القوائم المالية المراجعة للسنة المنتهية في ١ يناير ٢٠١٦م (٣١ ديسمبر ٢٠١٦م: ٨٠٢٫٧١ مليون ريال 
سعودي) تم إدراجها ضمن هذه القوائم المالية الموحدة بعد إجراء التعديالت المطلوبة وفقًا للمعايCير الدولية. ونتج عن ذلك االعتراف 

بشهرة بمبلغ ٢٥٫٣٣ مليون ريال سعودي (مدرجة ضمن موجودات غير ملموسة) كما في ١ يناير ٢٠١٦م وفقًا للمعيار الدولي للتقاري�ر المالية 
رقم ١. باإلضافة لذلك، تم االعتراف بحقوق الملكية غير المسيطرة بمبلغ ٣٧٠٫٠٢ مليون ريال سعودي في تاري�خ التحول (٣١ ديسمبر ٢٠١٦م: 

٤٠٩٫٣٨ مليون ريال سعودي).

توضيح التحول للمعاي�ير الدولية إلعداد التقاريZر المالية - تCتمة  -٣٧
مطابقة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموجزة الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م

إيضاح

مبادىء المحاسبة 
المتعارف عليها قبل 

فترة التحول

ت�أثير التحول للمعايCير 
الدولية للتقاري�ر 

المالية

المعايCير الدولية 
للتقاري�ر
المالية

العمليات المستمرة
٢٥٫١٠٥٫٩٥٤١٫٢٢٤٫٨٤٨٢٦٫٣٣٠٫٨٠٢أ، ز، لاإليرادات

(٢١٫٦٧٧٫٨٣٨)(٧٨٦٫٢٦٦)(٢٠٫٨٩١٫٥٧٢)أ، ح، ط، كت�كلفة اإليرادات
٤٫٢١٤٫٣٨٢٤٣٨٫٥٨٢٤٫٦٥٢٫٩٦٤مجمل الربح

حصة من نتائج شركات مستCثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، بعد خصم الزكاة وضري�بة 
٧٠٢٫٠١١(٨٠٫٥٦٥)٧٨٢٫٥٧٦هـالدخل وتوزيعات أرباح مستلمة

(٧٦٠٫٦٥٦)(٢١٫٠٧٢)(٧٣٩٫٥٨٤)أ، ب، ج، طمصروفات إدارية
(٣٫٥٤٧٫٨١١)(١٢٢٫٨٤٧)(٣٫٤٢٤٫٩٦٤)أ،ب،طمصروفات بيع وتوزيع

(٥٧٣٫٨٩٢)–(٥٧٣٫٨٩٢)خسائر هبوط في القيمة
٢٥٨٫٥١٨٢١٤٫٠٩٨٤٧٢٫٦١٦الناتج من األنشطة التشغيلية

١٩٦٫٠٨٣–١٩٦٫٠٨٣إي�رادات تمويلية 
(٧٥٤٫٦٧٥)(٨٫٨٨٣)(٧٤٥٫٧٩٢)أ، كت�كاليف تمويلية 

(٥٥٨٫٥٩٢)(٨٫٨٨٣)(٥٤٩٫٧٠٩)صافي التZكلفة التمويلية 
(٨٥٫٩٧٦)٢٠٥٫٢١٥(٢٩١٫١٩١)أ، يالخسارة قبل الزكاة وضريZبة الدخل 

(١٥٣٫٠٢٢)٣٫٨٧٨(١٥٦٫٩٠٠)أ، كمصروف الزكاة وضري�بة الدخل
(٢٣٨٫٩٩٨)٢٠٩٫٠٩٣(٤٤٨٫٠٩١)الخسارة من العمليات المستمرة

العمليات الغير مستمرة
(١٧٦٫٢٦٠)–(١٧٦٫٢٦٠)الخسارة من العمليات الغير مستمرة، بعد خصم الضريZبة

(٤١٥٫٢٥٨)٢٠٩٫٠٩٣(٦٢٤٫٣٥١)صافي الخسارة للسنة 
الخسارة الشاملة اآلخر

بنود لن يتم تصنيفها ضمن الربح أو الخسارة
(٢٥٫٠٦٠)(٢٥٫٠٦٠)–طإعادة قياس التزام المنافع المحددة

بنود تم أو يمكن إعادة تصنيفها ضمن الربح او الخسارة*
(١٫٠٠١٫٦٠٢)–(١٫٠٠١٫٦٠٢)عمليات أجنبية – فروق ترجمة عمالت أجنبية

إستCثمار في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية – الحصة في الدخل 
(١٢٢٫١٦٤)–(١٢٢٫١٦٤)الشامل اآلخر

١٠٫٠٢٧–١٠٫٠٢٧تحوط للتدفقات النقدية – الجزء الفعال للتغيرات في القيمة العادلة
٨٧٫٠١٥–٨٧٫٠١٥موجودات مالية متاحة للبيع – صافي التغير في القيمة العادلة

(١٫٠٥١٫٧٨٤)(٢٥٫٠٦٠)(١٫٠٢٦٫٧٢٤)الخسارة الشامل اآلخر
(١٫٤٦٧٫٠٤٢)١٨٤٫٠٣٣(١٫٦٥١٫٠٧٥)إجمالي الخسارة الشامل اآلخر للسنة

وفقًا لمبادىء المحاسبة المتعارف عليها قبل فترة التحول، إشتملت قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة على التغير في حركة على الدخل الشامل اآلخر.   *

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)



١٦٨١٦٩

القوائم الماليةمجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧ممجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧م تقري�ر مجلس اإلدارة  التقري�ر االستراتيجي

توضيح التحول للمعاي�ير الدولية إلعداد التقاريZر المالية - تCتمة  -٣٧
ممتلكات، آالت ومعدات ب)  

عند التحول إلی المعایCیر الدولیة إلعداد التقاری�ر المالیة، تقوم المجموعة بشکل منفصل بالمحاسبة عن المكونات الرئيسية لبنود   (١
الممتلكات، اآلالت والمعدات التي لھا أعمار إنتاجیة تختلف جوھریا عن العمر اإلنتاجي اإلجمالي لبنود الممتلكات، اآلالت والمعدات أو 

تختلف عن عنصر آخر. بناء على التحليل التفصيلي من قبل اإلدارة، تم تحديد هذه المكونات الرئيسية ضمن اآلالت التشغيلية للمجموعة. كما 
في ١ يناير ٢٠١٦م، تم تحديد القيم الدفترية للمكونات الهامه المحددة على أساس تناسبي لمكونات القيم العادلة بدون تعديل القيم 

الدفترية الكلية لتلك المكونات.

نتیجة ألعاله، قامت المجموعة بعكس تسجيل االستهالك بمبلغ ٥٩٫٢٦ مليون ريال سعودي للسنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦م.  

وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها قبل عملية التحول، يتم ت�كبد أي ت�كاليف إصالحات وصيانة رئيسية تم إجراؤها فيما يتعلق باآلالت   (٢
في نفس الفترة التي تم ت�كبدها. وضمن التحول إلى المعايCير الدولية إلعداد التقاري�ر المالية، قامت المجموعة بتقيCيم اإلصالحات والصيانة 

الرئيسية ليتم التحقق من إمكانية رسملتها. وبما أن المجموعة اختارت توزيع القيمة الدفترية على أساس القيمة العادلة بتاري�خ التحول، 
فإن تاثير المصروفات التي تم ت�كبدها مسبقًا لإلصالحات والصيانة فهي مؤهلة للرسملة ولم يتم احتسابها بشكل منفصل.

وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها قبل عملية التحول، قامت أعمال التجزئة للمجموعة برسملة بعض مصروفات الصيانة بناء على   (٣
سياسة الحد الكمي. وفقا للمعايCير الدولية إلعداد التقاري�ر المالية، قامت المجموعة بتبني سياسة اإلعتراف بالت�كاليف الالحقة مثل 

مصروفات الصيانة كمصروفات رأسمالية فقط إذا كان من المحتمل أن يتحقق منها منافع اقتصادية مستقبلية للمجموعة. وبناء على 
ذلك، قامت المجموعة بإلغاء االعتراف السابق بالمصروفات الراسمالية بمبلغ ٢٣٫٣١ مليون ريال سعودي مع انخفاض مقابل في األرباح 

المبقاة وحقوق الملكية غير المسيطرة عليها بمبلغ ٢١٫٢٢ مليون ريال سعودي و ٢٫٠٩ مليون ريال سعودي على التوالي.

موجودات غير ملموسة ج)  
وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها قبل عملية التحول ، تبنت المجموعة سياسة إطفاء مصاريف التسوي�ق والتوظيف للمخازن الجديدة 

على مدى فترة ال تCتجاوز ثالث سنوات. وفقا للمعايCير الدولية إلعداد التقاري�ر المالية، فإن هذه الت�كلفة غير مؤهلة ليتم رسملتها بسبب عدم 
استيفاءها لمعايCير الرسملة. وفي تاري�خ التحول، بلغت هذه الت�كاليف ٢١٫٥ مليون ريال سعودي و تم ت�كبدها كمصروفات. باإلضافة لذلك، فإن 
الت�كلفة المؤجلة التي تمثل ت�كلفة ما قبل التشغيل / بدء التشغيل التي تم رسملتها من قبل المجموعة والبالغة ٤٨٫٠٨ مليون ريال سعودي 

ال تستوفي معايCير الرسملة وفقًا للمعايCير الدولية إلعداد التقاري�ر المالية. وبناء عليه، قامت المجموعة بإلغاء احتساب مصروفات مؤجلة 
بمبلغ ٦٩٫٥٩ مليون ريال سعودي مع انخفاض مقابل في األرباح المبقاة بمبلغ ٥٧٫٦٨ مليون ريال سعودي.

باإلضافة إلی ذلك، فقد تم رد إطفاء المصروفات المؤجلة المعترف بھا وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها قبل عملية التحول، والبالغة 
٦٨٫٢ مليون ريال سعودي للسنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦م.

موجودات غير ملموسة معترف بها بموجب عمليات دمج األعمال السابقة هـ)  
عند التحول إلی المعایCیر الدولیة إلعداد التقاری�ر المالیة، قد اختارت المجموعة عدم تطبیق المعایCیر الدولیة إلعداد التقاری�ر المالیة بأثر رجعي 

ألي دمج أعمال سابق. وبناء على ذلك، سيستمر اإلعتراف بالشهرة في إطار معايCير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين وفقًا للمعايCير 
الدولية إلعداد التقاري�ر المالية، ويخضع ذلك لتغيCير بعض الموجودات غير الملموسة مثل العالمات التجارية ضمن الشهرة، وفقا لمتطلبات 
المعيار الدولي إلعداد التقاري�ر المالية رقم ١. وبناء عليه، زادت الشهرة بمبلغ ٢٤٢٫٨٧ مليون ريال سعودي مع انخفاض مماثل في القيمة 

الدفترية للعالمات التجارية المصنفة ضمن الموجودات غير الملموسة.

اإلست�ثمار في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية ه)  
قامت الشركات الزميلة للمجموعة باالعتراف بأرباح/ خسائر مبقاة ناتجة عن التحول إلى المعايCير الدولية إلعداد التقاري�ر المالية. وقد نتج عن 

هذا التعديل انخفاض في رصيد اإلستCثمار في الشركة الزميلة بمبلغ ١٦٫٨٩ مليون ريال سعودي مع انخفاض مقابل في األرباح المبقاة 
للمجموعة كما في تاري�خ التحول.

باإلضافة إلی ذلك، تم تعدیل حصة الربح من الشرکات المستCثمر فیھا بطريقة حقوق الملکیة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦م بمبلغ 
٨٠٫٥٦ مليون ريال سعودي .

 أيضًا ، وكما هو مفصح في اإليضاح «أ» عاله، فإن توحيد شركة هرفي نتج عنه إلغاء اإلعتراف بالقيمة الدفترية إلستCثمار المجموعة في 
هرفي بمبلغ ٣٩١٫٧٤ مليون ريال سعودي كما في تاري�خ التحوي�ل. (٣١ ديسمبر ٢٠١٦م: ٤٢٨٫٩٧ مليون ريال سعودي).

توضيح التحول للمعاي�ير الدولية إلعداد التقاريZر المالية - تCتمة  -٣٧
توحيد منشأة تم االعتراف به مسبقًا كشركة زميلة وفقًا لمعاي�ير الهيئة السعودية للمحاسبين القانوني�ين - تCتمة أ) 

الموجودات والمطلوبات المتضمنة في هذه القوائم المالية الموحدة نتيجة لتوحيد هرفي هي كما يلي:

٣١ ديسمبر
٢٠١٦م

١ يناير
٢٠١٦م

الموجودات غير المتداولة
١٫٠٠٥٫٨٦٣٩١٠٫٠٧٨ممتلكات، آالت ومعدات

٣٤٫٢٥٦٣٠٫٦٣٨استCثمار عقاري 
١٫٠٤٠٫١١٩٩٤٠٫٧١٦إجمالي الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة
١٠١٫٧٦٢١٠٨٫٩٤٦مخزون

٢٩٫٥١٣٢٣٫٢٠٤ذمم مدينة تجارية
٩٧٫٤٤١٨٥٫٣٤٣مدفوعات مقدمًا ومستحقات أخرى

٧٣٫٢٢٦٢٢٫٩٠٨نقد وما في حكمه
٣٠١٫٩٤٢٢٤٠٫٤٠١اجمالي الموجودات المتداولة 

١٫٣٤٢٫٠٦١١٫١٨١٫١١٧اجمالي الموجودات
المطلوبات

المطلوبات غير المتداولة
٢٣٨٫٤٧٨١٩٨٫٧٥٠سلف وقروض

٥٩٫٢٧٦٥٣٫٢٦٩منافع موظفين
٢٩٧٫٧٥٤٢٥٢٫٠١٩إجمالي المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة
١٢٥٫٨٨١٨٨٫٩٠١سلف وقروض

٦١٫٨٧٥٥٧٫٥٤١ذمم دائنة تجارية 
٥٣٫٨٤٤٥٧٫١٢٧مستحقات ومطلوبات أخرى

٢٤١٫٦٠٠٢٠٣٫٥٦٩إجمالي المطلوبات المتداولة
٥٣٩٫٣٥٤٤٥٥٫٥٨٨إجمالي المطلوبات

النتائج التشغيلية المتضمنة في هذه القوائم المالية الموحدة نتيجة لتوحيد هرفي هي كما يلي:

٣١ ديسمبر
 ٢٠١٦م

١٫١٥٦٫٦٨٣إي�رادات
(٨٠٩٫٠٨٠)ت�كلفة اإليرادات

٣٤٧٫٦٠٣مجمل الربح
(٧٠٫٨٥٦)مصروفات إدارية

(٤٧٫٥٠٣)مصروفات بيع وتوزيع 
٢٢٩٫٢٤٤النتائج من األنشطة التشغيلية 

(٧٫٩١٤)ت�كلفة تمويلية
٢٢١٫٣٣٠الربح قبل الزكاة 
(٤٫٢٥٠)مصروف الزكاة 

٢١٧٫٠٨٠صافي الربح للسنة 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)



١٧٠١٧١

القوائم الماليةمجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧ممجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧م تقري�ر مجلس اإلدارة  التقري�ر االستراتيجي

توضيح التحول للمعاي�ير الدولية إلعداد التقاريZر المالية - تCتمة  -٣٧
مخصص مقابل تZكلفة إعادة األصل لحالته ك)  

وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها قبل عملية التحول ، تبنت المجموعة سياسة اإلعتراف بت�كلفة إعادة األصل لحالته فيما يتعلق 
باألصول المأخوذة من عقود اإليجار التشغيلي عند ت�كبدها. عند التحول إلى المعايCير الدولية إلعداد التقاري�ر المالية، تبنت المجموعة تطبيق 

سياسة اإلعتراف باإللتزام التعاقدي فيما يتعلق بالتزام إعادة األصل لحالته بتاري�خ إجراء التحسينات على عقود اإليجار. وبناء على ذلك، في 
تاري�خ التحول، قامت المجموعة باإلعتراف بإلتزام إعادة األصل لحالته بمبلغ ٩٧٫٠٨ مليون ريال سعودي مع الزيادة الناتجة في ت�كلفة التحسينات 

على عقود االيجار بمبلغ ٨٤٫٦٨ مليون ريال سعودي واإلستهالك المتراكم المتعلق به بمبلغ ٢٦٫٤٥ مليون ريال سعودي. وقد أدى التعديل 
إلى تخفيض األرباح المبقاة و حقوق الملكية غير المسيطرة بمبلغ ٣٥٫٣٩ مليون ريال سعودي و ٣٫٤٦ مليون ريال سعودي على التوالي.

زادت ت�كلفة اإلستهالك المحملة والخاصة بت�كلفة إعادة األصل لحالته بمبلغ ١٤٫٥٦ مليون ريال سعودي خالل السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر 
٢٠١٦م. كما زادت ت�كلفة اإلزالة بمبلغ ٣٫٦٩ مليون ريال سعودي خالل السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.

ربح مؤجل ل)  
وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها قبل عملية التحول، تبنت المجموعة سياسة االعتراف بمكسب أوخسارة مؤجلة ألي مكسب أو خسارة 

ناشئة من عملية البيع وإعادة الت�أجير ضمن طبيعة عقد اإليجار التشغيلي. كما تم إطفاء هذا الربح المؤجل على مدى فترة اإليجار. وفقا 
للمعايCير الدولية إلعداد التقاري�ر المالية، قامت المجموعة بتبني سياسة االعتراف بأي مكسب أو خسارة بتاري�خ البيع لعملية إعادة الت�أجير 
للبيع بسعر القيمة العادلة لعقود اإليجار ضمن طبيعة عقد االيجار التشغيلي. وبناءًا على ذلك، في تاري�خ التحول، قامت المجموعة بإلغاء 

االعتراف بالمكاسب المؤجلة بمبلغ ١٧٥٫٣١ مليون ريال سعودي مع زيادة مقابلة في األرباح المبقاة والحقوق الملكية غير المسيطرة بمبلغ 
١٤٢٫٥٥ مليون ريال سعودي و ٣٢٫٧٦ مليون ريال سعودي على التوالي.

باإلضافة لذلك، تم عكس أطفاء الربح المؤجل خالل السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦م والبالغة ٣٤٫٤٩ مليون ريال سعودي.

احتياطي ترجمة عمالت أجنبية م)  
وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقاري�ر المالية رقم ١، اختارت المجموعة أن تعتبر جميع فروقات تحوي�ل العمالت األجنبية التي نشأت قبل تاري�خ 

التحول فيما يتعلق بجميع العمليات األجنبية على أنها ال شيء (صفر) كما في تاري�خ التحوي�ل. نتيجة لذلك، كما في تاري�خ التحول، انخفضت 
األرباح المبقاة للمجموعة بمبلغ ١٫٠١٩ مليون ريال سعودي مع انخفاض مقابل في احتياطي تحوي�ل العمالت األجنبية.

تاريZخ إعتماد القوائم المالية لإلصدار  -٣٨
تم إعتماد القوائم المالية الموحدة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة في تاري�خ ٩ رجب ١٤٣٩هـ الموافق ٢٦ مارس ٢٠١٨م.

توضيح التحول للمعاي�ير الدولية إلعداد التقاريZر المالية - تCتمة  -٣٧
المخزون و)  

وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها قبل عملية التحول، قامت المجموعة بالمحاسبة عن بعض قطع الغيار االستراتيجية والمعدات 
االحتياطية / معدات الصيانة كمخزون. بعد التحول إلى المعايCير الدولية إلعداد التقاري�ر المالية، تم تصنيف هذه الموجودات عند الوفاء 

بالمعايCير ذات الصلة كعنصر منفصل في بند الممتلكات، اآلالت والمعدات. وبناء عليه، تم إعادة تصنيف قطع الغيار والمعدات االستراتيجية 
البالغة ٢٨٫٨٢ مليون ريال سعودي من المخزون إلى الممتلكات، اآلالت و المعدات في تاري�خ التحول. ونتيجة لذلك، فقد تم تسجيل االستهالك 

لقطع الغيار والمعدات االستراتيجية بمبلغ ٢٫٨٩ مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.

مبيعات للموزعين ز)  
وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها قبل عملية التحول، قامت المجموعة بإثبات إي�رادات للمخزون المباع إلى موزعيها مع األخذ بعين 

االعتبار المخاطر والمنافع ذات الصلة التي سيتم تحويلها على أساس التوزيع. وفقا للمعايCير الدولية إلعداد التقاري�ر المالية، لم يتم الوفاء 
بشروط اثبات هذه اإليرادات. وبناءًا على ذلك، في تاري�خ التحول، زاد المخزون بالطري�ق بمبلغ ٦٩٫٤٢ مليون ريال سعودي مع انخفاض مقابل 

بمبلغ ١٠٥٫١١ مليون ريال سعودي في الذمم المدينة التجارية. كما نتج عن التعديل انخفاض في األرباح المبقاة بمبلغ ٣٣٫٩٨ مليون ريال 
سعودي. خالل السنة المنتھیة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م، تم االعتراف بالمبیعات وتم إدراج األثر الناتج عن ذلك في قائمة الدخل الشامل اآلخر 

الموحدة لتلك السنة.

ترتيبات عقود إيZجار تشغيلي ح)  
وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها قبل عملية التحول، تبنت المجموعة سياسة االعتراف بمصروفات اإليجار بالمبالغ وفي الفترة التي 
تستحق فيها. وفقا للمعايCير الدولية إلعداد التقاري�ر المالية، قامت الشركة باإلعتراف بمصروفات اإليجار بخالف مصاريف اإليجار المحملة على 
أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. وبناء على ذلك، في تاري�خ التحول، انخفضت مصاريف اإليجار المدفوعة مقدما المدرجة تحت بند 

مدفوعات مقدمًا و ذمم مدينة أخرى بمبلغ ٤٨٫٤٨ مليون ريال سعودي و زيادة في التزام عقود اإليجار بمبلغ ١٨٦٫٤٢ مليون ريال سعودي مع 
انخفاض مقابل في األرباح المبقاة بمبلغ ٢١٣٫٨١ مليون ريال سعودي.

باإلضافة إلى ذلك، فقد زادت مصروفات اإليجار للمجموعة بمبلغ ٦٠٫٧٥ مليون ريال سعودي خالل السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.

منافع الموظفين  ط)  
وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها قبل عملية التحول، قامت المجموعة باحتساب االلتزامات المدرجة تحت مكافآت نهاية الخدمة 

للموظفين بالرجوع إلى طريقة المحاسبة المنصوص عليها بموجب قانون العمل. عند التحول إلى المعايCير الدولية إلعداد التقاري�ر المالية، 
تحتسب المجموعة مخصصات نهاية الخدمة للموظفين كالتزامات منافع محددة. وبناء على ذلك، قامت المجموعة بتعيCين خبير إكتواري 

مستقل لحساب التزامات المنافع المحددة للتحول للمعايCير الدولية العداد التقاري�ر المالية كما في ١ يناير ٢٠١٦م وما بعد ذلك. كما في تاري�خ 
التحول، زاد التزام مكأفاة نهاية الخدمة للموظفين بمبلغ ٧٧٫٦٣ مليون ريال سعودي مع انخفاض مقابل في األرباح المبقاة بمبلغ ٦٨٫٥٣ 

مليون ريال سعودي.

باإلضافة لذلك، انخفضت مكافأة نهاية خدمة الموظفين للمجموعة بمبلغ ٧٫٨ مليون ريال سعودي خالل السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر 
٢٠١٦م.

وعالوة على ذلك، وفقًا لمبادى المحاسبة المتعارف عليها قبل عملية التحول، سجلت المجموعة إلتزامها بموجب منافع الموظفين على 
اساس المتطلبات التنظيمية. ولتحديد إلتزامها وفقًا لمعايCير الدولية للتقاري�ر المالية، المجموعة قامت بإجراء تقيCيم إكتواري مفصل لمنافع 

موظفيها. ونتيجة لذلك، تم اإلعتراف بخسارة إكتوارية بمبلغ ٢٥٫٠٦ مليون ريال سعودي في الدخل الشامل االخر مع زيادة مقابلة في 
االلتزام، للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م. تبلغ حصة المجموعة من الخسائر اإلكتوارية المذكورة ٢١٫٦٧ مليون ريال سعودي والتي تم 

تسجيلها في األرباح المبقاة كما في للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.

ضريZبة مؤجلة ي) 
وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها قبل عملية التحول، لم تقوم المجموعة باإلعتراف بالضري�بة المؤجلة عن األرباح غير الموزعة من 
الشركات التابعة. وفقًا للمعايCير الدولية إلعداد التقاري�ر المالية، يجب االعتراف بااللتزامات الضري�بية المؤجلة عن هذه األرباح غير الموزعة. 
وبناءًا على ذلك، في تاري�خ التحول، تم اإلعتراف بإلتزامات ضري�بية مؤجلة إضافية بمبلغ ١٣٫٥ مليون ريال سعودي مع انخفاض مقابل في 

األرباح المبقاة بمبلغ ١٣٫٥ مليون ريال سعودي.

باإلضافة إلى ما ذكر أعاله، عند التحول إلى المعايCير الدولية إلعداد التقاري�ر المالية، قامت المجموعة بشكل منفصل بتصنيف أصل ضري�بي 
مؤجل بقيمة ٦٩٫٧٦ مليون ريال سعودي و الذي تم إدراجه ضمن المدفوعات المقدمة و الذمم المدينة األخرى قبل تاري�خ التحوي�ل.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
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مجموعة صافوال - التقري�ر السنوي ٢٠١٧م

دليل االتصال

يسـر شركة صافوال استقبـال مالحظـات�كـم واقتراحات�كم البناءة التي تهدف إلى 
تحسين وتطوي�ر مستوى الخدمات المقدمة لمساهمينا وعمالئنا الكرام.

www.savola.com يمكنك االتصال على الرقم المجاني: ٠٢٠٤ ٢٤٤ ٨٠٠ أو زيارة موقعنا على شبكة االنترنت

مجموعة صافوال
برج صافوال الدور ١٤

ذا هيد كوارترز بزنس بارك
شارع األمير فيصل بن فهد

طه خصيفان - الشاطئ وحدة رقم: ١٥- ٢٤٤٤
حي الشاطئ

جدة ٢٣٥١١-٧٣٣٣
المملكة العربCية السعودية
تلفون : ٧٧٣٣ ٢٦٨ ٩٦٦١٢+
فاكس : ٧٨٢٨ ٢٦٨ ٩٦٦١٢+

إدارة شؤون المساهمين
برج صافوال الدور األرضي
ذا هيد كوارترز بزنس بارك
شارع األمير فيصل بن فهد

طه خصيفان - الشاطئ وحدة رقم: ١٥- ٢٤٤٤
حي الشاطئ

جدة ٢٣٥١١-٧٣٣٣
المملكة العربCية السعودية
تلفون : ٧٧٠٠ ٢٦٨ ٩٦٦١٢+
فاكس : ٤١١٩ ٦٤٨ ٩٦٦١٢+

قطاع األغذية
شركة صافوال لألغذية

برج صافوال الدور ١٢
ذا هيد كوارترز بزنس بارك
شارع األمير فيصل بن فهد

طه خصيفان - الشاطئ وحدة رقم: ١٥- ٢٤٤٤
حي الشاطئ

جدة ٢٣٥١١-٧٣٣٣
المملكة العربCية السعودية
تلفون : ٧٧٦٥ ٢٦٨ ٩٦٦١٢+
فاكس : ٧٨٢٨ ٢٦٨ ٩٦٦١٢+

قطاع التجزئة
شركة بنده للتجزئة

برج صافوال الدور ١٠
ذا هيد كوارترز بزنس بارك
شارع األمير فيصل بن فهد

طه خصيفان - الشاطئ وحدة رقم: ١٥- ٢٤٤٤
حي الشاطئ

جدة ٢٣٥١١-٧٣٣٣
المملكة العربCية السعودية
تلفون : ٦٦٤٤ ٦٩١ ٩٦٦١٢+
فاكس : ٦١٥٩ ٦٩٢ ٩٦٦١٢+
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