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االســرتاتيجي نحو المستقبل
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حافظنا على تركيزنا االسرتاتيجي خالل 
عاٍم آخر مليٍء بالتحديات، واست�ثمرنا 

في توسيع أعمالنا وتطوي�ر قدرات 
موظفينا ودعمهم واالرتقاء بإمكاناتنا 

الرقمية استعدادًا لمرحلة جديدة من 
النمو المتسارع.
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مزايا االست�ثمار في صافوال   ١4

صافوال هي مجموعة است�ثمارية اسرتاتيجية قابضة 
رائدة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
تملك وتدير محفظة است�ثمارية من العالمات التجارية 
الرائدة في قطاَعْي األغذية والتجزئة.
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١

المملكة العرب�ية السعودية
متاجر بنده: ١9١

متاجر هرفي: 387

٢

مصر
متاجر بنده: 4

لمحة عن صافوال

است�ثمارات اسرتاتيجية 
رائدة في قطاَعْي 

األغذية والتجزئة 

نسبة الملكية 

نسبة الملكية  إي�رادات المجموعةاألسواق الرئيسية أسواق التصدير

شركة صافوال 

%١٠٠

شركة بنده للتجزئة 

%98.87
االست�ثمارات في 

قطاع األغذية

%53
االست�ثمارات في 

قطاع التجزئة

%47

المراعي

%34,5٢
مجموعة الكبري

%5١

شركة هرفي للخدمات 

%49

صافوال هي مجموعة 
است�ثمارية اسرتاتيجية قابضة 

رائدة في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، تملك 

وتدير محفظة است�ثمارية 
متنوعة ومتنامية من العالمات 

التجارية الرائدة في قطاَعْي 
األغذية والتجزئة.

على مدار أكرث من أربعة عقود، واصلت 
صافوال بناء عالمتها التجارية وترسيخ 

اسمها المرموق في استحداث "قيمة 
أساسها القيم"، من خالل محفظتها 

االست�ثمارية المتنوعة والواسعة في 
شركات رائدة في قطاَعْي األغذية 

والتجزئة.

إن مكانة صافوال الفريدة في السوق 
وقيمها األساسية تحظى بثقة 

المست�ثمري�ن وأصحاب المصلحة في 
جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل 

التزامها بتسخري انتشارها ومواردها 
لتحقيق المسؤولية االجتماعية 

واالستدامة في أعمالها وموظفيها 
وبيئ�تها ومجتمعها، من خالل مبادرات 

المجموعة ومؤسسة عالم صافوال. 

تدير المجموعة أكرب سلسلة متاجر 
للتجزئة في المملكة العرب�ية 

السعودية، وُتَصّنع وتسوق المنتجات 
الغذائية االستهالكية التي تحظى برضا 

عمالئها، وتشمل زي�وت الطعام والسكر 
والمكرونة والمخبوزات واألغذية 

المجمدة والتوابل والمكسرات 
والوجبات الخفيفة، والتي يتم توزيعها 
لعمالئها الكرام في أكرث من )5٠( دولة 

حول العالم.

٢
١

االست�ثمارات في قطاع األغذية 

تشمل محفظة است�ثمارات صافوال في قطاع األغذية منتجات ذات عالمات تجارية متميزة 
ومعروفة على امتداد دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وتعترب صافوال 

لألغذية شركة رائدة في السلع االستهالكية األساسية المعبأة ذات العالمات التجارية 
المعروفة، والتي يتم إنتاجها في أكرث من 8 دول وتصديرها إلى أكرث من 50 دولة. 

وتفتخر صافوال لألغذية بكون معظم هذه العالمات رائدة في الفئات واألسواق التي 
تعمل فيها. ومن خالل التزامها بتحقيق النمو االسرتاتيجي، تواصل صافوال االبت�كار في 

أسواقها الرئيسة والتوسع في منتجاتها األساسية ذات القيمة المضافة فضالً عن 
العمل على إضافة منتجات أخرى متنوعة ذات قيمة أعلى. 

وقد ساهمت االست�ثمارات طويلة األجل لمجموعة صافوال في قطاع األغذية في تحقيق 
أرباح جيدة لمساهميها، فهي أكرب مساهم في شركة المراعي الرائدة في مجال تصنيع 

وتسوي�ق المنتجات الغذائية في منطقة الشرق األوسط، حيث تمتلك حصة رئيسة تبلغ 
)34,52%( من أسهمها، كما تمتلك صافوال حصة األغلبية بنسبة )51%( في مجموعة 

شركات الكبري، وهي إحدى الشركات الرائدة في المنطقة في مجال تصنيع وتوزيع 
األغذية المجمدة. 

االست�ثمارات في قطاع التجزئة

ُتعترب شركة بنده للتجزئة الشركة الرئيسة ضمن است�ثمارات صافوال في قطاع التجزئة، وهي 
الرائدة واألكرب في سلسلة متاجر التجزئة الحديثة بالمملكة العرب�ية السعودية، حيث تمتلك 

195 سوقًا تجاريًا )منها 4 متاجر في مصر( وتقدم خدماتها إلى أكرث من 90 مليون عميل 
سنويًا. وتفتخر بنده بتاريخها المميز في هذا المجال، واستحواذها على حصة سوقية 

قيادية، وتحقيق الشركة انتشارًا جغرافيًا كبريًا في أرجاء المملكة. 

تعترب مجموعة صافوال أكرب مساهم في شركة هرفي للخدمات الغذائية بملكية تبلغ 
نسبتها 49%، وذلك ضمن است�ثماراتها طويلة األجل في قطاع التجزئة، وتعترب هرفي إحدى 

الشركات الرائدة في نشاط المطاعم وتعمل أيضا في نشاط المخبوزات وتصنيع اللحوم 
في المملكة. 

المملكة العرب�ية السعودية
مصر

الجزائر
السودان

المغرب
اإلمارات العرب�ية المتحدة

أخرى

أنجوال 
البحري�ن 

بنني 
بوروندي 

الكامريون 
كندا 

جزر القمر 
الكونغو 

الديمقراطية 
جيبوتي 

إريرتيا 
إثيوبيا 
فرنسا 
ألمانيا 

غانا 
األردن 

كازاخستان
كينيا 

الكويت 

لبنان
ليبرييا

ليبيا
مدغشقر

مالوي
مالي

موريتانيا
موريشيوس

المغرب

موزمبيق
هولندا

مقدونيا 
الشمالية

ُعمان
باكستان 

فلسطني 
رواندا 

السنغال 
سرياليون 

الصومال 
جنوب أفريقيا

كوريا الجنوبية
جنوب السودان

إسبانيا 
السودان 

السويد 
تنزانيا

اوغندا 

المملكة 
المتحدة
الواليات 
المتحدة

اليمن 
أخرى
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٢4,669
 
   %١3.7

4,479
 
   %3.5

8,٠79
 
   %١.9

٢٢٢
 
   %75.6

٢8,546
 
   %5.5

483
 
   %4.١٢

٢٠١7٢3,83٠

٢٠١78,8٢9

٢٠١7٢3,337

٢٠١7١,٠٢6

٢٠١83,898

٢٠١8٢١,8١5

٢٠١87,١٢7

٢٠١8٢٢,٢5٢

٢٠١85٢٠-

٢٠١94,5٠4

٢٠١9٢١,4٠6

٢٠١97,59٠

٢٠١9٢6,658

٢٠١9476

٢٠٢٠4,64٠

٢٠٢٠٢١,7٠٢

٢٠٢٠8,٢3٢

٢٠٢٠٢7,٠58

٢٠٢٠9١١

٢٠٢١4,479

٢٠٢١٢4,669

٢٠٢١8,٠79

٢٠٢١٢8,546

٢٢٢

اإليرادات
)مليون ريال سعودي(

إجمالي الربح
)مليون ريال سعودي(

حقوق المساهمني
)مليون ريال سعودي(

صافي الدخل
)مليون ريال سعودي(

إجمالي األصول
)مليون ريال سعودي(

النفقات الرأسمالية
)مليون ريال سعودي(

٢٠١74,394

حققت مجموعة صافوال نموًا قويًا في اإليرادات في عام ٢٠٢١م وذلك 
بفضل قطاع األغذية لديها، مواصلة التحول واالست�ثمار في المستقبل. 

وعلى الرغم من التحديات الكبرية التي شهدتها األسواق خالل العام، ومن 
أهمها ارتفاع أسعار السلع الغذائية العالمية، باإلضافة إلى المتغريات 
التي تواجهها تجارة التجزئة في المملكة، واصلت صافوال تركيزها على 

أولوياتها االسرتاتيجية ونجحت في إدارة الت�كاليف وترشيدها لتحقيق نمو 
أساسي قوي والحفاظ على الربحية لهذا العام.

وبفضل المجهود الكبري والرتكيز والمثابرة 
واإلصرار، استفادت صافوال من مكانتها 

الفريدة في السوق ومقومات االست�ثمار 
لديها في زيادة نمو اإليرادات والحفاظ 
على هوامش ربح مستقرة، مع الحفاظ 
على حصتها السوقية القيادية وتعزي�ز 
مركزها المالي خالل عام واجهت فيه 

المجموعة ظروفًا معاكسة في األسواق 
التي ت�تنافس فيها.

قفزت إي�رادات مبيعات مجموعة صافوال 
بنسبة 1٣.٧% من 21,٧ مليار ريال سعودي 

في عام 2020م لتصل إلى 24,٧ مليار ريال 
سعودي عام 2021م. وُيعزى هذا االرتفاع 

إلى النمو القوي لقطاع األغذية في 
صافوال بنسبة 4٦%، والذي قابله انخفاض 
جزئي بنسبة 10% في اإليرادات من قطاع 
التجزئة بسبب االنخفاض الكبري في أعداد 

المستهلكني، وانخفاض اإلنفاق 
االستهالكي وظهور أثر ارتفاع ضري�بة 

القيمة المضافة في المملكة إلى %15 
على كامل العام. 

انخفض صافي ربح صافوال إلى 222 مليون 
ريال سعودي في عام 2021م، نتيجة 

ارتفاع خسائر انخفاض القيمة وانخفاض 
حصة األرباح من الشركات الزميلة وارتفاع 
مصاريف الزكاة والضرائب وعكس مخصص 

الزكاة والضرائب المسجل في العام 
السابق. وعليه بلغت ربحية السهم الواحد 

0,42 ريال مقارنة بـ 1,٧1 ريال في عام 
2020م.

لتحفيز النمو في المستقبل، قامت 
صافوال بتنشيط برنامج االست�ثمار الجريء 

هذا العام، سعيًا منها إلى تنويع العروض 
التي تقدمها في قطاَعْي األغذية 

والتجزئة األساسي�ني، مع تسريع مسريتها 
التحويلية من مزود أغذية يعتمد على 

السلع األساسية إلى نموذج ذي قيمة 
مضافة يضمن استمرار رحلة النمو 

والتطور نحو المستقبل.

وسنواصل في العام المقبل االست�ثمار 
في مسرية التحّول االسرتاتيجي، وتعزي�ز 

جهود التحول الرقمي والتنويع في فئات 
أكرث صحة وموجهة لشريحة الشباب مع 

ترقية عرض قيم البيع بالتجزئة - المادية 
والرقمية - لخدمة العمالء بشكل أفضل 

ودفع عجلة النمو وتحقيق قيمة 
مستدامة للمساهمني.

أبرز الجوانب االسرتاتيجية والمالية

تسريع التحول وتعزي�ز 
نمو اإليرادات

٢4.7
 

   %١3.7

اإليرادات
)مليار ريال سعودي(

٢٠٢١

٢٠١7673

٢٠١8394

٢٠١9374

٢٠٢٠464

٢٠٢١483

7 6

نظرة عامةمجموعة صافوال التقري�ر السنوي 2021



إضافة القيمة 
ألصحاب المصلحة 

منذ العام ١979

١979
ت�أسيس صافوال برأس مال 

مدفوع قدره 40 مليون ريال 
و50 موظفًا.

١98١
بدء تشغيل مصفاة صافوال 

لزي�وت الطعام في جدة كأول 
مصفاة من نوعها في 

المملكة العرب�ية السعودية.

١98٢
إطالق زيت الذرة عافية. 

وبحلول أواخر الثمانينات، 
استحوذت 

صافوال على 
حصة سوقية 
بلغت ٧0% من 

سوق زي�وت 
الطعام في 

المملكة.

١99١
االستحواذ على حصة 40% من 

 شركة المراعي.

١99٢
إدراج صافوال في السوق 

المالية السعودية )تداول(.

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

١993
إطالق مشروع مشرتك مع 

شركة تيت آند اليل إلنشاء 
الشركة المتحدة للسكر، أول 
مصفاة للسكر في المملكة 

العرب�ية السعودية.

١995
ت�أسيس عافية مصر العالمية 

من خالل دمج صافوال مصر مع 
سايم داربي مصر. 

صافوال لألغذية تنشئ مصنعًا 
لزي�وت الطعام في مصر.

١998
بدء عمليات صافوال في قطاع 

التجزئة بعد االندماج مع 
العزي�زية بنده. 

استحواذ 
صافوال على 

حصة 
قدرها ٧0% 
من هرفي 

من خالل 
الدمج مع بنده.

٢٠٠3
إطالق صافوال لألغذية 

عملياتها في زي�وت الطعام 
في المغرب والسودان.

٢٠٠4
 بنده تطلق أسواق هايرب بنده.

٢٠٠5
ت�أسيس 
صافوال 

لشركة كنان 
العقارية، وبيع ٧0% من 

أسهمها من خالل اكت�تاب 
خاص. 

٢٠٠6
است�ثمرت صافوال 

كمساهم مؤسس في 
مدينة الملك عبداهلل 

االقتصادية ومدينة 
المعرفة االقتصادية.

٢٠٠8
بنده تستحوذ على 

المخازن الكربى وتفت�تح 
أول مركز توزيع لها في 

الرياض.

٢٠٠9
استحواذ بنده على 

عمليات أسواق جيان 
وتوسيع شبكتها لتصل 

إلى 152 سوقًا.

٢٠٢٠
اختيار مجموعة صافوال ضمن 

أفضل 20 بيئة للعمل في 
المملكة العرب�ية السعودية 

بحسب نتائج استبيان منظمة 
»أفضل بيئة عمل«.

تصنيف مجموعة صافوال ضمن 
قائمة أفضل 10 شركات متداولة 
في السوق المالية السعودية 
)تداول( في القطاع غري المالي 

في مؤشر حوكمة الشركات 
الذي يصدره مركز حوكمة 

الشركات في كلية إدارة 
األعمال بجامعة الفيصل.

تصنيف مجموعة صافوال ضمن 
أقوى 100 شركة في الشرق 

األوسط لعام 2020 وفق 
تصنيف )فوربس الشرق 

األوسط(، إذ احتّلت المجموعة 
المرتبة 14 في المملكة العرب�ية 

السعودية، والمرتبة ٣٩ على 
مستوى الشرق األوسط.

٢٠١9
أصدرت صافوال الدفعة الثانية 
من الصكوك االست�ثمارية عرب 
طرح خاص بقيمة بلغت مليار 

ريال.

إدراج صافوال كواحدة من ضمن 
٣1 شركة سعودية يتم ضمها 

إلى مؤشر إم إس سي آي 
)MSCI( لألسواق الناشئة ضمن 

برنامج إدراج السوق المالية 
السعودية )تداول( للمؤشر.

حصلت مجموعة صافوال على 
المركز الرابع عرب�يًا في مجالي 

الحوكمة والشفافية بحسب 
مؤشر ستاندرد آند بورز، 

ومعهد »حوكمة«، ومؤسسة 
التموي�ل الدولية.

٢٠١٠
إطالق مجموعة صافوال ألول 

برامجها للمسؤولية 
االجتماعية »مكني« والذي 
يهدف إلى تدريب وت�أهيل 

األشخاص ذوي اإلعاقة.

تم إدراج هرفي في السوق 
المالية السعودية )تداول( مع 

احتفاظ صافوال بـ 4٩% من 
أسهمها.

٢٠١١ 
حصول صافوال على المرتبة 

الثانية للحوكمة والشفافية 
من قَبل )ستاندردز آند بورز( 

ومعهد »حوكمة« ومؤسسة 
التموي�ل الدولية من بني أبرز 

الشركات الُمدرجة في العالم 
العربي.

دخول 
صافوال 
لألغذية 

سوق 
المكرونة من 

خالل االستحواذ على شركة 
 الملكة وشركة الفراشة 

في مصر. 

٢٠١3
إصدار أول صكوك لصافوال 

بقيمة 1,5 مليار ريال. 

استحواذ 
صافوال 

على أسهم 
مجموعة المهيدب في بنده 

)1٨,٦%( وفي شركة صافوال 
لألغذية )10%( مقابل إصدار 

٣٣.٩ مليون سهم جديد في 
صافوال وزيادة رأس المال إلى 

5,٣4 مليار ريال.

٢٠١5
دخلت صافوال لألغذية في 

مشروع مشرتك مع الشركة 
الرائدة في مجال المأكوالت 

البحرية العالمية - االتحاد 
التايالندي - إلطالق العالمة 

التجارية جون ويست الشهرية 
في 12 سوقًا في منطقة 

الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا.

 إطالق صافوال لألغذية شركة 
 عافية للتوزيع في المملكة 

العرب�ية السعودية.

٢٠١6
إطالق صافوال هويتها الجديدة 

للعالمة التجارية، التي ترمز 
إلى تطورها لتصبح مجموعة 

اسرتاتيجية است�ثمارية قابضة. 

حصول صافوال على جائزة 
السعفة الذهبية للشفافية 

والنزاهة من مؤسسة سعفة 
القدوة الحسنة.

٢٠١7
مجموعة صافوال تبيع 2% من 
أسهمها في شركة المراعي 

كجزء من عملية إعادة توزيع 
رأس المال، مع بقائها أكرب 

مساهم في شركة المراعي، 
حيث تملك نسبة ٣4,52%.

تصنيف مجموعة صافوال ضمن 
أفضل 10 شركات على مستوى 

الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا لتطبيقها وتوافقها 

مع معاي�ري الشفافية في 
مجال الحوكمة واالستدامة 

)العمل االجتماعي والبيئي( 
من قَبل مؤشر ستاندارد آند 

بورز وداو جونز ومعهد 
»حوكمة« بدبي.

إطالق مجموعة صافوال 
برنامجها الثاني للمسؤولية 

االجتماعية »نقدِّرها«.

افت�تحت مجموعة صافوال 
لألغذية مصنعًا جديدًا في جدة 

إلنتاج الدهون المتخصصة 
وبيعها للشركات والمصانع.

ت�أسيس صافوال لألغذية 
لمشروع مشرتك في العراق 

مع شركة »أفيس« إلنشاء 
شركة »بونص لألغذية 

المحدودة«، التي تعمل في 
مجال ت�كري�ر وتعبئة زي�وت 
الطعام والسمن النباتي.

٢٠١8
استحواذ مجموعة صافوال 

على حصة األغلبية في شركة 
الكبري )51%(، التي تعترب من 
الشركات الرائدة في مجال 

األغذية المجمدة في 
المنطقة.

٢٠٢١

صكوك 
بقيمة 5.١ 
مليار ريال 
سعودي

ضمن أبرز 
الشركات 
المدرجة

الشمولية
"The Valuable 500" االنضمام إلى المبادرة العالمية

انضمت مجموعة صافوال في عام 2021م إلى المبادرة 
العالمية "The Valuable 500"، التي تهدف إلى تعزي�ز 

دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع من خالل قطاع 
األعمال كمحرٍك رئيسيٍّ للتغي�ري االجتماعي.

"بايارا"
االستحواذ على شركة "بايارا"

استحوذت شركة صافوال لألغذية على نسبة 100% من 
شركة "بايارا" مقابل ٩٧5 مليون ريال سعودي )2٦0 

مليون دوالر أمريكي(، تماشيًا مع اسرتاتيجية النمو 
الخاصة بشركة صافوال لألغذية، بالرتكيز على التوسع 

في فئات األغذية ذات النمو المرتفع والقيمة المضافة، 
والتي تشتمل على منتجاٍت موجهٍة نحو المستهلكني 

األصغر سنًا. وتعد "بايارا" شركًة رائدًة في مجال التوابل 
والمكسرات والوجبات الخفيفة، ويقع مقرها في دولة 
ٍ استمر على  اإلمارات العرب�ية المتحدة، حيث ت�تمتع بنجاح

ٍ واسعٍة  مدى أكرث من ثالثة عقود، إلى جانب شبكة توزيع
في جميع أنحاء الشرق األوسط وأفريقيا.

مسريتنا

النمو والتنوع

®
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الرتكيز االسرتاتيجي والتقدم 
الفّعال في عام ٢٠٢١م

 مارس

إنشاء )3( لجان إدارية لالستدامة 
والبيئة والمسؤولية االجتماعية 

والعالقات الحكومية 

قامت مجموعة صافوال بتشكيل ثالث لجان 
إدارية )من فري�ق إدارتها التنفيذية( لتعزي�ز 

تبادل المعرفة في المجاالت الحيوية 
وإلحداث أثٍر مستدام على مستوى 

المجموعة وت�أثريها البيئي، حيث تهتم 
لجنَة المسؤولية االجتماعية بتطوي�ر 

اسرتاتيجية ألنشطة المجموعة ومبادراتها 
ذات األثر االجتماعي، في حني ت�كرس لجنة 

االستدامة والبيئة جهودها لوضع 
السياسة البيئية للمجموعة وتطبيقها، 

بينما تهتم لجنة العالقات الحكومية بكل 
ما يتعلق بإقامة عالقات فعالة مع 

الوزارات المعنية والهيئات الحكومية 
المعنية األخرى والحفاظ عليها.

سبتمرب

إطالق برنامج "اكتشف مسارك"

أطلقت مؤسسة عالم صافوال بالشراكة 
مع مؤسسة محمد بن سلمان الخريية 
)مسك( برنامج "اكتشف مسارك"، الذي 

يمّكن طالب المرحلة الثانوية من 
است�كشاف ميولهم المهنية، واختيار 

المسارات الوظيفية المستقبلية األكرث 
مناسبًة لهم.

يونيو

 فوربس" تصنف صافوال 
 من بني "أقوى ١٠٠ شركة 

في المنطقة" 

احتلت مجموعة صافوال المرتبة 36 في 
الشرق األوسط ضمن القائمة السنوية 

التي تصدرها مجلة فوربس الشرق 
األوسط ألقوى 100 شركة في المنطقة، 
وقد اعتمد التصنيف الذي أجرته الشركة 

والمجلة المالية الرائدة على القيمة 
السوقية، والمبيعات، واألصول، واألرباح.

يوليو

االست�ثمار في "منش بوكس"

تماشيًا مع إسرتاتيجية النمو الخاصة 
بشركة صافوال لألغذية – إحدى شركات 

مجموعة صافوال، است�ثمرت صافوال في 
"منش بوكس" الستهداف أسواقٍ عالية 

النمو تركز على الشباب. وُتعد شركة 
"منش بوكس"، التي ت�أسست في عام 

2014م، شركًة منتجًة للوجبات الصحية 
الخفيفة، وت�تمتع بحضوٍر قويٍّ في 

دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة، وبنموٍّ 
ٍ في المملكة العرب�ية السعودية  متسارع

في إطار خطط النمو التي وضعتها 
المجموعة لهذه العالمة التجارية.

أكتوبر

 دعم برنامج 
)فرصة لمساندة األعمال(

قامت مجموعة صافوال بالشراكة مع 
صندوق تنمية الموارد البشرية )هدف( 
بدعم برنامج )فرصة لمساندة األعمال(، 

وهي مبادرٌة تهدف إلى تمكني 
المنشآت الصغرية والمتوسطة من 

الوصول إلى فرص فتح إمكانيات 
التعامل مع الكيانات الكربى، مما يسرع 
من مساهمتها في االقتصاد الوطني.

يونيو

عالماتنا التجارية تحمل شعار 
"صنع في السعودية"

رحب برنامج "ُصنع في السعودية" 
بالعديد من العالمات التجارية الرائدة 

لمجموعة صافوال؛ بما فيها بنده، 
وعافية، والعربي، واألسرة، إذ يعد 

الربنامج مبادرًة وطنيًة أطلقتها هيئة 
تنمية الصادرات السعودية ضمن برنامج 

تطوي�ر الصناعة الوطنية والخدمات 
اللوجستية، الذي يهدف إلى دعم 

الشركات السعودية من خالل تشجيع 
المستهلكني المحلي�ني على شراء المزيد 

من المنتجات المصنوعة محليًا، وزيادة 
الصادرات المحلية إلى األسواق ذات 

األولوية.
يوليو

 االست�ثمار في شركة 
")Caper( كيرب"

است�ثمرت مجموعة صافوال 18,8 مليون 
ريال سعودي في شركة كيرب للذكاء 
االصطناعي )Caper AI(، وهي شركٌة 

رائدٌة في مجال عربات التسوق الذكية، 
وتقنيات الدفع الذكية، وتسعى إلنشاء 

حلول تجارية موحدة لتجارة التجزئة سواء 
كانت عرب االنرتنت او في المتاجر، وفي 

يوليو الماضي وبعد است�ثمارنا فيها، 
استحوذت شركة التجارة اإللكرتونية 

العالمية انستاكارت )Instacart( عليها.

يوليو

 الحصول على شهادة 
"أفضل بيئة للعمل"

للعام الـثالث على التوالي، ُصنَِّفت 
مجموعة صافوال كواحدٍة من أفضل 

بيئات العمل، وهو ما يعد ت�توي�جًا 
اللتزامنا بإنشاء بيئة عملٍ إي�جابيٍة 

ومتنوعٍة وجذابٍة لجميع منسوبينا، وقد 
اعتمد وُنشر هذا التصنيف من قبل 
"منظمة أفضل بيئة عمل - الشرق 

األوسط".

أكتوبر

االستحواذ على شركة "بايارا"

استحوذت شركة صافوال لألغذية على 
نسبة 100% من شركة "بايارا" مقابل ٩٧5 
مليون ريال سعودي )2٦0 مليون دوالر 
أمريكي(، تماشيًا مع اسرتاتيجية النمو 

الخاصة بشركة صافوال لألغذية، بالرتكيز 
على التوسع في فئات األغذية ذات النمو 
المرتفع والقيمة المضافة، والتي تشتمل 

على منتجاٍت موجهٍة نحو المستهلكني 
األصغر سنًا. وتعد "بايارا" شركًة رائدًة في 

مجال التوابل والمكسرات والوجبات 
الخفيفة، ويقع مقرها في دولة اإلمارات 
ٍ استمر  العرب�ية المتحدة، حيث ت�تمتع بنجاح
على مدى أكرث من ثالثة عقود، إلى جانب 

ٍ واسعٍة في جميع أنحاء  شبكة توزيع
الشرق األوسط وأفريقيا.

أكتوبر

إنشاء "متجر المستقبل" في بنده

نجحت بنده في طرح النموذج األولي لـ 
"متجر المستقبل" الخاص بها في متجري�ن 

َفت فيهما أحدث  من متاجرها، َوظَّ
المفاهيم واألساليب الخاصة بعالمتها 

التجارية في أقسام األغذية الطازجة، 
والمواد الغذائية، وغري الغذائية، وقد 

جمع هذان المتجران بني تفضيالت 
المستهلكني المتزايدة لألغذية المجمدة 

والصحية، وبني أقسام التجميل للمواد 
غري الغذائية والمقاهي ، ليمثل هذا 

التجديد نقطًة حاسمٍة في تحول بنده، 
والذي سيتسارع العام المقبل مع استمرار 

تعميم هذا النموذج على كافة فروعنا.

ديسمرب

التميز في حوكمة الشركات

تم تصنيف مجموعة صافوال للعام 
الثالث على التوالي ضمن أفضل عشر 

شركاٍت مدرجٍة في المملكة العرب�ية 
السعودية في مؤشر حوكمة الشركات 

)CGI(، وذلك من قبل مركز حوكمة 
الشركات التابع لكلية إدارة األعمال 
بجامعة الفيصل، الذي منحها جائزة 
التمّيز في مؤشر حوكمة الشركات 

ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الثالث 
للحوكمة.

مايو

االنضمام إلى المبادرة العالمية 
"The Valuable 500"

انضمت مجموعة صافوال في عام 
 2021م إلى المبادرة العالمية 

"The Valuable 500"، التي تهدف إلى 
تعزي�ز دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في 

المجتمع من خالل قطاع األعمال كمحرٍك 
رئيسيٍّ للتغي�ري االجتماعي.

سبتمرب

 االست�ثمار في شركة 
")Capiter( كابيرت"

است�ثمرت مجموعة صافوال 1٨.٨ مليون 
ريالٍ سعوديٍّ في شركة كابيرت 

)Capiter(، وهي منصة أعمالٍ إلكرتونيٍة 
مقرها مصر تعمل كحلقة وصلٍ بني 

موزعي ومصنعي السلع االستهالكية 
سريعة التداول وتجار الجملة وتجار 

التجزئة ، من خالل منصٍة تعتمد على 
تطبيقٍ للهواتف الذكية، مما يمّكن 
التجار من طلب منتجاتهم من خالل 

المنصة، فضالً عن الحصول على 
تسهيالٍت ائ�تمانية.

®

١١ ١٠

نظرة عامةمجموعة صافوال التقري�ر السنوي 2021



أبرز مالمح العام ٢٠٢١م

 استجابة صافوال المستمرة 
لجائحة كورونا )كوفيد-١9(

 

االستمرار في الرتكيز 
والتحول االسرتاتيجي 

نحو المستقبل

استجابًة لجائحة كورونا )كوفيد-١9(، ظل تركيز 
صافوال األساسي موجهًا لصحة وسالمة 

موظفيها وعائالتهم والمجتمع من خالل العودة 
التدري�جية إلى األنشطة العادية خالل عام ٢٠٢١م. 

واصلت لجنة األزمات في صافوال ضمان التنفيذ الكامل لإلرشادات 
الصادرة عن سلطات المملكة، ومنها إرشادات وزارة الصحة، لمنع 

انتشار فريوس كورونا. وتضمنت هذه التدابري االرتداء اإللزامي 
ألقنعة الوجه )الكمامات(، والتباعد االجتماعي اآلمن، وفرض 

قيود على دخول الزوار إلى مقر صافوال. 

وبالتعاون مع الوزارة، واستجابة للتوصيات الصادرة عنها بتلقيح 
جميع األفراد ضد فريوس كورونا، قدمنا للموظفني وعائالتهم 

الجرعات األولى من اللقاح في مكاتب برج مجموعة صافوال.

وباالستفادة من الربوتوكوالت القوية للعمل من المنزل التي 
وضعت في العام السابق، حافظت صافوال على قدرتها على 

االنتقال إلى العمل عن ُبعد بسرعة وكفاءة لتعكس إرشادات 
جائحة كورونا السائدة.

لقد نجحت مجموعة صافوال في صنع فرص من 
تحديات العام ٢٠٢٠م، ماضيًة بثقة في نهج 

عملها المتوازن الذي يتسم بالمرونة وسرعة 
ات لدعم موظفيها وخدمة  الت�كيف مع التغريُّ

عمالئها وتعزي�ز األمن الغذائي في أسواقها 
وتحقيق أداء قوي رغم ظروف السوق 

االست�ثنائية الناجمة عن جائحة كوفيد-١9. 

وفي عام 2021م، ت�ألقت صافوال حيث قامت بتفعيل اسرتاتيجيها 
االست�ثمارية، وتسريع تحولها الرقمي. ومن خالل مضيها في 

تنفيذ أولوياتها االسرتاتيجية ومواصلة مسرية تحولها، كما اتخذت 
صافوال خطوات كبرية نحو تحقيق رؤيتها في ترسيخ مكانتها 
كمجموعة است�ثمارية اسرتاتيجية قابضة رائدة في قطاَعْي 
األغذية والتجزئة في المنطقة، مع توفري مجموعة متنوعة 

ومت�كاملة من العالمات التجارية المفضلة لدى مالي�ني العمالء، 
وااللتزام بمبادئ االستدامة في ممارساتها وتركيز اهتمامها 

على توفري احتياجات المستهلكني وتلبية أذواقهم بمنتجات 
عالية الجودة. 

وبالرتكيز على تحقيق القيمة األساسية الفريدة للمساهمني 
وجميع أصحاب المصلحة، واصلت مجموعة صافوال تطوي�ر وتنويع 

مزي�ج منتجاتها وقنواتها وقدراتها، واالست�ثمار في المستقبل 
أثناء مواجهتها التحديات غري المسبوقة التي تسببت فيها جائحة 

كوفيد-19 على مستويات األسواق والت�كاليف وسالسل التوريد 
واإلمداد، لُتعدَّ نفسها بقوة لمرحلة جديدة من النمو المستدام 

والتنويع في السنوات المقبلة بمشيئة اهلل. 

تفعيل اسرتاتيجيتنا 
االست�ثمارية 

تسريع تحولنا 
الرقمي

بناء قاعدة 
المواهب الوظيفية

قدمنا للموظفني 
وعائالتهم الجرعات 

األولى من اللقاح 
في مكاتب برج 

مجموعة صافوال
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٢4 مليار ريال
 إحدى أكرب الشركات اإلقليمية الرائدة في 

 قطاعي األغذية والتجزئة، بمبيعات سنوية تزيد 
عن 24 مليار ريال. 

قائمة فوربس ألقوى ١٠٠ شركة
تصنيف مجموعة صافوال ضمن قائمة أقوى 100 شركة 

في المنطقة وفق تصنيف مجلة فوربس الشرق 
األوسط.

# ١ في قطاع المواد الغذائية األساسية
ت�تبوأ شركة صافوال لألغذية صدارة قطاع الصناعات 

الغذائية األساسية في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، وت�تمتع محفظة عالماتها التجارية 

المتنوعة بمكانة رائدة في السوق في إنتاج وتوزيع 
العديد من السلع االستهالكية األساسية ذات القيمة 

المضافة، مثل زي�وت الطعام والسكر والمكرونة 
واألغذية المجمدة.

# ١ في قطاع تجزئة المواد الغذائية
تحتل المجموعة المركز األول في قطاع التجزئة في 

المملكة العرب�ية السعودية، حيث تحظى "بنده" 
بعالمة تجارية قوية وحصة سوقية تبلغ 25% تقري�بًا 

في مجال أنشطة تجارة التجزئة الحديثة ذات الجاذبية 
العالية والفرص الواعدة في أكرب أسواق دول مجلس 

التعاون الخليجي.

أكرب مساهم 
مجموعة صافوال هي أكرب مساهم في المراعي 
وهرفي، وهما العالمتان التجاريتان السعوديتان 

الرائدتان في قطاع المنتجات الغذائية االستهالكية، 
باإلضافة إلى "الكبري"، العالمة التجارية الشهرية في 

مجال األغذية المجمدة.

+١9٠ متجر
حضور قوي في قطاع التجزئة عرب سلسلة متاجر بنده 

التي تزيد عن 1٩0 هايربماركت وسوبرماركت منتشرة 
في أكرث من 40 مدينة عرب كافة مناطق المملكة، وبأكرث 

من٩0 مليون عملية شراء سنويًا مدعومة بأكرب شبكة 
للخدمات اللوجستية في المملكة العرب�ية السعودية.

 خدمات متوفرة ألكرث من 4٠٠ مليون 
عميل محتمل

قدرات رائدة في مجال التصنيع والتوزيع المباشر في 
أكرث من ٨ دول، عرب 14 مصنع، توفر خدماتها ألكرث من 400 

مليون عميل محتمل.

تواجد وحضور قوي 
 تواجد قوي وجاذب وسط قاعدة سكانية متنامية ذات 

خصائص ديموغرافية جاذبة )ما يزيد عن 50% من السكان 
تحت سن ٣5 سنة(.

معرفة شاملة
تستفيد المجموعة من معرفتها القوية بأنماط 

المستهلكني، وظروف السوق، والعالمات التجارية، في 
إطالق وتطوي�ر منتجات رائدة وضمان تميزها )مثل زيت 

عافية، وسكر األسرة، وغريهما(.

تلبية تطلعات المستهلكني
االبت�كار المستمر لتلبية تطلعات المستهلكني وتطوي�ر 

منتجات تلبي احتياجاتهم، واالستفادة من الفرص 
االسرتاتيجية إلطالق وتوسيع عمليات جديدة في 
السوق االستهالكية سريعة التطور والنمو في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وخارجها.

نموذج عمل فريد لالست�ثمارات 
يدعم نموذج العمل الفريد لالست�ثمارات القابضة 
تنفيذ است�ثمارات اسرتاتيجية ناجحة ويعزز عملية 

انشاء وتعزي�ز القيمة في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا في المجاالت االستهالكية األبرز 

في قطاعي األغذية والتجزئة.

قيادة ذات خربات وكفاءة عالية 
فري�ق قيادي من ذوي الخربة والكفاءة العالية 

بصالحيات واضحة لتخصيص و/أو إعادة توزيع رأس 
المال من أجل تحسني هوامش العوائد للمساهمني 

من خالل است�ثمارات مدروسة في قطاعات 
استهالكية ت�تمتع بفرص نمو واعدة على المدى 

الطوي�ل.

+4٠ عامًا 
أكرث من 40 عامًا من النمو، وخطط إعادة توزيع رأس 

المال، واالسرتاتيجيات االست�ثمارية طويلة األجل ذات 
اآلفاق المثمرة. 

نمو مستدام
جهود متواصلة الست�كشاف أفضل الفرص 

االست�ثمارية في مجاالت عديدة في قطاعي األغذية 
والتجزئة لدفع عجلة النمو المستدام للمجموعة 

للسنوات القادمة.

شركة إقليمية رائدة 
في قطاعي األغذية 

والتجزئة

مزايا االست�ثمار في صافوال

مقومات 
فريدة 

لالست�ثمار 

صافوال هي مجموعة اسرتاتيجية 
است�ثمارية رائدة في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا ذات قدرات 

است�ثمارية متميزة، تمتلك محفظة فريدة 
تضم أكرب األصول والعالمات التجارية في 

قطاعات متنوعة تشمل إنتاج األغذية، 
والتسوي�ق، والتوزيع، والبيع بالتجزئة، 

لتمنح مساهميها االطالع والمعرفة 
بالمستهلكني وباالتجاهات السائدة في 

المناطق التي تعمل بها.

حضور فريد في أنحاء 
منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا ومعرفة 
قوية بالمستهلكني

سجل حافل بالنجاحات 
في مجال اإلدارة 

الفعالة لرأس المال 
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة   ١8
ملخص السري الذاتية لمجلس اإلدارة   ٢٠

كلمة الرئيس التنفيذي   ٢٢
ملخص السري الذاتية للفري�ق التنفيذي   ٢4

كلمة المدير المالي   ٢6

اسرتاتيجيتنا ونموذج أعمالنا    ٢8
االست�ثمارات في قطاع األغذية    3٠
االست�ثمارات في قطاع التجزئة    4٢

موظفونا   5٠
االستدامة والمسؤولية االجتماعية   58

برهنا خالل العام ٢٠٢١م على مرونتنا العالية وتركيزنا 
االسرتاتيجي والتزامنا بخلق قيمٍة مستدامة بتسجيلنا 
أداًء قويًا وتغلُّبِنا على معوقاٍت وتحدياٍت كربى.

التقري�ر 
االسرتاتيجي
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ندعم نمو وازدهار موظفينا
ت�كرس مجموعة صافوال جهودها في توفري 

بيئة عمل سليمة وآمنة ومحفزة تساعد 
موظفيها من تطوي�ر أنفسهم، وتنمية 

مواهبهم، ومواصلة النجاح والتميز. وتفخر 
المجموعة بتنوع القوى العاملة لديها، 

وتسعى إلى تحقيق توازن عادل في توفري 
فرص العمل للذكور واإلناث واألشخاص ذوي 
اإلعاقة بني موظفيها. حافظت صافوال على 

معدلها المتميز في االحتفاظ بالموظفني 
بنسبة بلغت ٩2.5٩% من إجمالي القوى 
العاملة في المجموعة خالل عام 2021م.

وكدليل على سعي مجموعة صافوال إلى 
دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في بيئة عمل 

موائمة وشاملة انضمت المجموعة إلى 
مبادرة Valuable 500 العالمية في عام 

2021م والتي تهدف إلى تعزي�ز دمج 
األشخاص ذوي اإلعاقة في قطاع األعمال 

بصفتهم محركًا رئيسًا للتغي�ري االجتماعي. 

كما تفخر المجموعة بمكانتها الرائدة فيما 
يتعلق التوطني، حيث حافظت اإلدارة العامة 

لمجموعة صافوال على استمراريتها ضمن 
النطاق البالتيني في تصنيف "نطاقات". 

ويمثل الموظفون السعوديون اآلن أكرث من 
٧٣% من القوى العاملة في صافوال، مما 
يدل على عمق التزام المجموعة بأهداف 

رؤية المملكة 20٣0. 

في عام 2021م، قدمت صافوال مجموعة من 
المبادرات لتدعم موظفيها وتوفر لهم 

تجربة عمل مجزية ومثمرة على نحو فريد، 
ومنها برنامج الحوافز طويلة األجل لفري�ق 
اإلدارة العليا، ومبادرات تقدير الموظفني، 

وبرنامج "َطّور" لقياس مدى ارتباط 
الموظفني ومشاركتهم.

أسس راسخة للحوكمة المؤسسية 
واالجتماعية والبيئية

من أجل تعزي�ز مسؤولية المجموعة 
االجتماعية وأنشطة العالقات الحكومية في 

إطار رؤية مشرتكة وهدف موحد في عام 
2021م، أنشأت صافوال ثالث لجان إدارية 

جديدة لتعزي�ز تبادل المعرفة في المجاالت 
الحيوية - لجنة العالقات الحكومية، ولجنة 
المسؤولية االجتماعية، ولجنة االستدامة 

والبيئة. 

وتهدف صافوال، من خالل هذه اللجان 
الجديدة، إلى إقامة عالقات فعالة مع 
الوزارات الرئيسية والهيئات الحكومية 

المعنية األخرى والحفاظ عليها؛ ومواءمة 
جهود المجموعة في مجال المسؤولية 

االجتماعية من خالل عدة برامج وأنشطة؛ 
وتنفيذ توجهات المجموعة نحو الحفاظ على 

البيئة، مع توفري اإلشراف على جميع 
األنشطة في مجاالت الطاقة والمياه، وإدارة 

الهدر، وإعادة التدوي�ر، وانبعاثات الغاز.

التزامنا المستمر باالستدامة يأتي في 
صميم اسرتاتيجية المجموعة، ويتجسد في 

عمل مؤسسة عالم صافوال، التي ُتعد منصة 
المسؤولية االجتماعية المعنية بتعزي�ز دعم 

األعمال وتنمية مهارات الشباب والحفاظ 
على البيئة في المملكة. 

وفي الوقت ذاته، تساعد هياكل الحوكمة 
المؤسسية الفّعالة للمجموعة في مواصلة 

دفع عجلة نجاحها المستمر في الوفاء 
بالتزاماتها فيما يتعلق بالشفافية 

والمسؤولية، وبوعودها لمساهميها 
وموظفيها وأصحاب المصلحة عرب عملياتها 
واألسواق والمواقع الجغرافية التي تعمل 

فيها. وت�توي�جا لهذه الجهود، فقد تم تصنيف 
صافوال ضمن الشركات العشر األوائل في 

المملكة في مؤشر حوكمة الشركات للعام 
الثالث على التوالي وذلك من قبل مركز 

حوكمة الشركات لجامعة الفيصل. 

دعم رؤية المملكة ٢٠3٠ 
تلتزم صافوال في المساهمة لتحقيق 

أهداف رؤية المملكة 20٣0، وتواصل 
العمل مع الهيئات والجهات الوطنية من 

خالل المبادرات التي تسعى إلى دفع 
عجلة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية 

االجتماعية واالقتصادية للمملكة. 

واستعراضًا اللتزام صافوال بتحقيق األهداف 
االقتصادية الوطنية، تظل عالماتنا التجارية 

مثل )بنده، وعافية، واألسرة، والعربي( 
عالمات تجارية مميزة تحمل وسم "صنع في 

السعودية" ولها تطلعات إقليمية، مما 
يعكس األهداف الرئيسية لرؤية المملكة 

 .20٣0

في عام 2021م، عقدت المجموعة شراكة مع 
منصة "فرصة" لدعم األعمال، وهي مبادرة 
مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية 

)هدف(، وتسعى إلى ربط المنشآت الصغرية 
والمتوسطة بفرص المشرتيات في الجهات 

والهيئات الكبرية، وبالتالي تسريع 
مساهمتها في االقتصاد الوطني. وقد 

سجلت كٌل من شركة عافية العالمية 
والشركة المتحدة للسكر ومجموعة الكبري 

في منصة "فرصة". 

كما نسقت مؤسسة عالم صافوال مع الهيئة 
العامة للمنشآت الصغرية والمتوسطة 

)منشآت( في عام 2021م لدراسة مقرتحات 
لدعم المنشآت الصغرية والمتوسطة في 

المملكة. وكان تركيز مشاركة المؤسسة مع 
"منشآت" ينصب على وسائل تنويع الناتج 

المحلي اإلجمالي وذلك من خالل دعم 
الشركات المحلية العاملة في قطاعات 

األغذية والتجزئة وغريها من القطاعات ذات 
العالقة.

وقد شاركت المؤسسة أيضًا في برنامج 
التحول الوطني في عام 2021م، حيث أقامت 

روابط تعاونية مع الجهات الرسمية ذات 
الصلة لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية 

مشرتكة. 

شكر وتقدير
نيابة عن إخوتي وزمالئي في مجلس 

اإلدارة، أود أن أعرب عن عميق شكرنا وعظيم 
امتناننا لحكومتنا الرشيدة ومساهمينا 

الكرام وجميع أصحاب المصلحة لدعمهم 
المستمر طوال عام 2021م، حيث تعتمد 

مجموعة صافوال على إرثها الواسع لتقديم 
"قيمة أساسها القيم" لعمالئها في جميع 

أنحاء المملكة واألسواق الخارجية.

والشكر موصول لفري�ق اإلدارة التنفيذية 
الذي يتمتع بمهارة وخربة واسعة على 

رؤيته وقيادته وقدرته على الت�كيف في 
مواجهة التحديات التي واجهتها المجموعة 

في السنوات األخرية.

وختامًا، أتوجه إلى جميع موظفي مجموعة 
صافوال وشركاتها الفرعية بالشكر واالمتنان 

على تفانيهم المتواصل، وعلى جهودهم 
المخلصة الدؤوبة لتواصل المجموعة 

مسريتها نحو النمو والنجاح. 

ومع دخول عام 2022م، تظل مجموعة 
صافوال ملتزمة بتحقيق قيمة أكرب لجميع 

أصحاب المصلحة من خالل االستفادة من 
نجاحها في تحقيق عوائد اجتماعية وبيئية 

ومالية مستدامة بمشيئة اهلل.

سائلني المولى دوام التوفيق والسداد.

سليمان عبد القادر المهيدب
رئيس مجلس إدارة المجموعة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

االستمرار في الرتكيز والتحول 
االسرتاتيجي نحو المستقبل

على الرغم من استمرار التحديات 
الناجمة عن تداعيات جائحة 

"كوفيد-١9"، واصلت مجموعة 
صافوال  - بتوفيق من اهلل -  خالل 

العام ٢٠٢١م تركيزها على تنفيذ 
اسرتاتيجيتها، مرسخًة األسس 

الالزمة للتحول وماضيًة بثقة في 
طري�ق است�ثماراتها االسرتاتيجية في 

سبيل تحقيق األهداف المنشودة 
لخطط نموها المستقبلية.

تلتزم صافوال في المساهمة لتحقيق أهداف رؤية 
المملكة ٢٠3٠، وتواصل العمل مع الهيئات والجهات 

الوطنية من خالل المبادرات التي تسعى إلى دفع 
عجلة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية االجتماعية 

واالقتصادية للمملكة. 

 رؤية المملكة 
٢٠3٠

وفي مواجهة هذه الظروف، أبدت 
المجموعة مرونة كبرية على مدار العام 

مما مكنها من تسجيل أداء قوي في 
معظم شركاتها العاملة والدول التي 

تعمل فيها عرب الت�كيف بإصرار وعزيمة مع 
التغريات التي طرأت على األسواق 

ومتغريات العرض والطلب فيها.

تركز صافوال في مسريتها على قيمها 
المؤسسية الجوهرية، التي ت�تجلى في 
جميع جوانب أعمال المجموعة، وتشكل 

أسسًا لتحولها وتقدمها ونجاحها 
المستمر. ومن خالل تطبيق المحاور 

األساسية لهذا النهج - وهي المجاهدة، 
والتقوى، واألمانة، والرب -، تواصل صافوال 
باستمرار استحداث "قيمة أساسها القيم"، 
والتي ت�تضمن بذل الجهود الرامية لتحقيق 

التزام المجموعة بمبادئ المسؤولية 
االجتماعية والبيئية وجعلها الخيار األول 

في التوظيف في قطاعي األغذية 
والتجزئة في المملكة. 
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ملخص السري الذاتية لمجلس اإلدارة وتصنيف العضوية

األستاذ / سليمان عبد القادر المهيدب

 
 رئيس مجلس اإلدارة 

غري تنفيذي 

الوظيفة الحالية: رئيس مجلس إدارة شركة عبد 
القادر المهيدب وأوالده، وعضو مجلس إدارة في 

كل من شركة المراعي، شركة رافال للتطوي�ر 
العقاري، شركة المهيدب القابضة، شركة أعمال 
المياه والطاقة )أكواباور(، شركة رؤية العالمية 

لالست�ثمار، وشركات أخرى عديدة.

الوظائف السابقة: رئيس مجلس إدارة شركة الشرق 
األوسط لصناعة الورق )مبكو(، والشركة األولى 

للتطوي�ر العقاري، وشركة ثبات لإلنشاءات، وشركة 
أموال الخليج لالست�ثمار التجاري.

المؤهالت: شهادة من كلية الطب، جامعة الملك 
سعود، المملكة العرب�ية السعودية.

الخربات: مجال إدارة األعمال التجارية والصناعية 
والبنوك، وإدارة االست�ثمارات، والتطوي�ر العقاري 

والمقاوالت. عضو في مجالس إدارة عدد من 
الشركات واللجان.

األستاذ / بدر بن عبد اهلل العيسى

 
 نائب رئيس مجلس اإلدارة 

غري تنفيذي

الوظيفة الحالية: الرئيس التنفيذي لشركة أصيلة 
لالست�ثمار، رئيس مجلس إدارة شركة صافوال لألغذية، 
باإلضافة لعضوية مجالس إدارة العديد من الشركات.

الوظائف السابقة: العضو المنتدب لشركة المراعي، 
المدير المالي لشركة أصيلة لالست�ثمار، الرئيس 

التنفيذي لشركة أمياس القابضة، مدير المحافظ 
االست�ثمارية بشركة أتش إس بي سي السعودية 

المحدودة، محلل مالي وتسويقي - سابك أمريكا، 
محلل مالي- جي بي مورغان

المؤهالت: ماجستري في إدارة األعمال – جامعة 
رايس - الواليات المتحدة األمريكية. 

بكالوري�وس في االقتصاد- جامعة فريجينيا – 
الواليات المتحدة األمريكية.

.)CFA( محلل مالي معتمد

الخربات: المجال المالي واإلداري وإدارة المحافظ 
االست�ثمارية، دراسة وتحليل الشركات المدرجة ماليًا. 

عضو في مجالس إدارة ولجان عدد من الشركات 
المدرجة والغري مدرجة.

األستاذ / محمد إبراهيم العيسى

 
 عضو مجلس اإلدارة 

غري تنفيذي*

الوظيفة الحالية: المدير المالي لشركة أصيلة 
لالست�ثمار، وعضو مجلس إدارة في شركة كنان 

الدولية للتطوي�ر العقاري وشركة بالك روك 
-السعودية.

الوظائف السابقة: رئيس إدارة الميزانية العمومية 
واالست�ثمار في البنك السعودي الربيطاني)ساب(، 
كما شغل منصب عضوية مجلس إدارة شركة سكون 

العقارية وشركة العقيق للتنمية العقارية

المؤهالت: بكالوري�وس التجارة، التموي�ل، كلية 
ساودر لألعمال، جامعة بريتيش كولومبيا، كندا.

الخربات: خربة واسعة في اإلدارة المالية، 
واالست�ثمارات، واألسواق المالية.

*  تم اعادة تصنيفه إلى عضو مستقل خالل شهر فرباير 2022 
في ضوء معاي�ري االستقاللية

األستاذ / فهد عبد اهلل القاسم

 
 عضو مجلس اإلدارة 

مستقل 

الوظيفة الحالية: الشريك المدير ورئيس مجلس 
اإلدارة في مكتب القاسم للمحاسبة.

الوظائف السابقة: الرئيس التنفيذي لشركة أموال 
لالستشارات المالية، المدير العام لمجموعة العثيم 
التجارية، الشريك المسؤول لشركة كي بي ام جي 

العالمية، المدير التنفيذي لمستشفى دله.

المؤهالت: بكالوري�وس علوم إدارية تخصص محاسبة 
)جامعة الملك سعود( – المملكة العرب�ية 

السعودية. برنامج اإلدارة والقيادة )جامعة 
اكسفورد(، المملكة المتحدة.

 الخربات: استشارات مالية وإدارية ومراجعة 
حسابات، إدارة تنفيذية في مؤسسة صحية، وتجارة 

التجزئة والجملة. عضو في مجالس إدارة ولجان عدد 
من الشركات.

األستاذ / عصام عبدالقادر المهيدب

 
 عضو مجلس اإلدارة 

غري تنفيذي 

الوظيفة الحالية: العضو المنتدب لشركة عبدالقادر 
المهيدب وأوالده، باإلضافة لعضوية مجالس إدارات 

العديد من الشركات.

الوظائف السابقة: تقلد عدد ًا من المناصب اإلدارية 
والقيادية وعضويات مجالس اإلدارة في مجموعة 

شركات المهيدب.

المؤهالت: بكالوري�وس علوم )تخصص إحصاء( من 
جامعة الملك سعود في المملكة العرب�ية 

السعودية.

الخربات: خربة في إدارة عدد من الشركات في مجال 
األغذية والمقاوالت. عضو في مجالس إدارة عدد 

من الشركات.

األستاذ / بدر حمد الرب�يعة

 
 عضو مجلس اإلدارة 

مستقل 

الوظيفة الحالية: نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لشركة نور الصالحية العقارية، ويشغل 

عضوية مجلس إدارة وعضوية لجنة التدقيق 
والمراجعة في بنك ميزان، وكذلك عضوية مجلس 

إدارة وعضوية لجنة التدقيق ورئيس لجنة المخاطر 
لشركة نور لالست�ثمار المالي، وكذلك عضوية مجلس 
إدارة وعضو اللجنة التنفيذية لشركة المنار للتموي�ل 

واإلجارة، كما يشغل عضوية مجلس اإلدارة في شركة 
النخيل لإلنتاج الزراعي، وشركة الشرق األوسط 

للكيماويات بالمملكة العرب�ية السعودية، وشركة 
مجموعة الفنادق العالمية باألردن، وشركة ايكاروس 

العقارية باإلمارات العرب�ية المتحدة.

الوظائف السابقة: مشرف إدارة التموي�ل العقاري 
في بيت التموي�ل الكويتي، رئيس قسم االست�ثمار 

العقاري في شركة نور لالست�ثمار المالي.

المؤهالت: البكالوري�وس في المحاسبة من جامعة 
الكويت.

الخربات: إدارة األعمال، والتدقيق المالي، وإدارة 
المخاطر، واالست�ثمار العقاري.

الدكتور / عدنان عبدالفتاح صوفي 

 
 عضو مجلس اإلدارة 

غري تنفيذي 

الوظيفة الحالية: المؤسس والشريك التنفيذي 
لمكتب الدكتور عدنان عبد الفتاح صوفي 

لالستشارات اإلدارية، عضو مجلس إدارة ناتيكسيس 
السعودية لالست�ثمار، نائب رئيس مجلس إدارة شركة 

سيسكو، رئيس اللجنة االستشارية لمجلس إدارة 
الهيئة العامة لألوقاف، عضو مجلس إدارة شركة 

فتيحي القابضة. 

الوظائف السابقة: عضو مجلس هيئة السوق 
المالية السعودية بناًء على أمر ملكي كريم، رئيس 

اللجنة االستشارية لمجلس هيئة السوق المالية، 
الرئيس التنفيذي لشركة سدكو القابضة، عميد كلية 
االقتصاد واإلدارة بجامعة الملك عبد العزي�ز )أستاذ 

إدارة األعمال والمالية الدولية(. أستاذ مشارك في 
كلية سانت أنتوني بجامعة أكسفورد.

المؤهالت: حاصل على منحة فولربايت.

 يحمل شهادة الدكتوراه في إدارة األعمال والمالية 
الدولية من جامعة جورج واشنطن، الواليات المتحدة 

األمريكية.

الخربات: قيادي اسرتاتيجي تنفيذي، متخصص في 
الحوكمة وتطوي�ر األعمال، واالست�ثمار المؤسسي، 

وإدارة برامج التحول.

األستاذ / عبد الرحمن محمد رمزي عداس 

 
 عضو مجلس اإلدارة 

مستقل 

الوظيفة الحالية: رئيس مجلس أمناء مؤسسة عالم 
صافوال للمسؤولية االجتماعية وعضو لجنة 

الرتشيحات والمكافآت، عضو مجلس اإلدارة وعضو 
اللجنة التنفيذية وعضو لجنة المراجعة في بنك 
اإلنماء، رئيس مجلس اإلدارة بشركة ديار الخيال 

للتطوي�ر العقاري، رئيس مجلس اإلدارة وعضو لجنة 
المخاطر بالبنك التونسي السعودي، عضو مجلس 

اإلدارة بشركة الرب�يع السعودية لألغذية ورئيس لجنة 
المراجعة، عضو مجلس اإلدارة بصندوق البيئة ورئيس 

لجنة االست�ثمار وعضو لجنة الرتشيحات والمكافآت، 
عضو لجنة المخاطر في الشركة السعودية للخدمات 

األرضية، عضو لجنة المخاطر واالمت�ثال بالهيئة العامة 
للزكاة والدخل والجمارك، وعضو لجنة االست�ثمار 

ولجنة القروض بصندوق التنمية الزراعية.

الوظائف السابقة: تقلد العديد من المناصب القيادية 
في البنك األهلي التجاري، وشغل منصب العضو 

المنتدب لالست�ثمارات العقارية، وعضوًا في اللجنة 
التنفيذية ولجنة االسرتاتيجية في شركة سدكو.

المؤهالت: ماجستري إدارة أعمال تخصص إدارة مالية 
من جامعة دنفر بوالية كولورادو – الواليات المتحدة 

األمريكية.

بكالوري�وس إدارة أعمال مع مرتبة الشرف األولى من 
جامعة الملك عبدالعزي�ز، المملكة العرب�ية السعودية.

الخربات: مجال البنوك، وإدارة المخاطر، واإلدارة 
االسرتاتيجية، واالست�ثمار.

األستاذ / عبد العزي�ز بن خالد الغفيلي

 
 عضو مجلس اإلدارة 

غري تنفيذي

الوظيفة الحالية: موظف حكومي متقاعد وعضو 
مجلس إدارة في عدد من الشركات.

الوظائف السابقة: مدير عام األسهم المحلية 
بشركة حصانة االست�ثمارية، كما كان مديرًا إلدارة 

االست�ثمارات المباشرة بالمؤسسة العامة للت�أمينات 
االجتماعية.

المؤهالت: ماجستري في االقتصاد من جامعة غرب 
إيلينوي - الواليات المتحدة األمريكية.

بكالوري�وس اقتصاد من جامعة الملك سعود، 
المملكة العرب�ية السعودية.

الخربات: خربة في مجال الت�أمينات االجتماعية وإدارة 
المحافظ االست�ثمارية واألسهم. عضو في مجالس 

إدارة عدد من الشركات واللجان.

المهندس / معتز قصي العزاوي

 
 عضو مجلس اإلدارة 

غري تنفيذي 

الوظيفة الحالية: المدير التنفيذي لمجموعة شركاته 
الخاصة، باإلضافة لعضوية مجالس اإلدارة للعديد من 

الشركات: رئيس مجلس إدارة شركة هرفي، نائب 
رئيس مجلس إدارة بنك الرياض، ورئيس مجلس إدارة 

اسمنت القطرانة، وعضوية مجلس إدارة كالً من: 
شركة اتحاد اتصاالت )موبايلي(، اسمنت العرب�ية، 

السعودية لإلنشاءات الصناعية والمشاريع 
الهندسية، الوسطاء للتنمية، السعودية للتقنية 

والتجارة.

الوظائف السابقة: يتولى إدارة أعماله الخاصة 
باإلضافة لعضوية شركة مريل لينش العرب�ية 

السعودية.

المؤهالت: بكالوري�وس هندسة الحاسب اآللي من 
جامعة الملك سعود بالرياض.

الخربات: مجال إدارة االست�ثمارات، والتجارة، 
واإلنشاءات الهندسية والصناعية، البنوك، األسواق 

المالية، عمليات االستحواذ واالندماج. عضو في 
مجالس إدارة العديد من الشركات واللجان.

األستاذ / ركان عبدالعزي�ز الفضل

 
 عضو مجلس اإلدارة 

مستقل 

الوظيفة الحالية: مؤسس ومدير شركة لندن ريالتي 
المحدودة، ومدير تنفيذي وعضو مجلس إدارة في 

مجموعة الفضل، ومدير تنفيذي ورئيس وعضو مجلس 
إدارة في شركة صحارى للمقاوالت المحدودة، وعضو 
مجلس إدارة وعضو لجنة االست�ثمار في شركة الفضل، 
وعضو مجلس إدارة وعضو لجنة االست�ثمار في شركة 

الفضل العقارية.

الوظائف السابقة: يتولى إدارة أعمال شركاته الخاصة.

المؤهالت: بكالوري�وس في االقتصاد والتموي�ل من 
جامعة بابسون، الواليات المتحدة األمريكية.

الخربات: تقلد عددًا من المناصب اإلدارية والقيادية 
وعضويات مجالس اإلدارة في مجموعة شركات الفضل. 

عضو في مجالس إدارة عدد من الشركات واللجان.
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أداء المجموعة خالل عام ٢٠٢١م
بلغت إي�رادات المجموعة في عام 2021م ٧.24 

مليار ريال سعودي، مما يمثل تحسنًا بنسبة 
14% مقارنة بالعام 2020م و15% مقارنة 

بمستويات ما قبل تفشي جائحة "كوفيد-1٩" 
في عام 201٩م.

إضافة إلى ذلك، ارتفعت إي�رادات المجموعة 
من قطاع األغذية بنسبة 4٦% مقارنة بالعام 

الماضي لتصل إلى 12,٦٣0 مليون ريال 
سعودي. وفي الوقت ذاته، شهد قطاع 

الخدمات الغذائية نموًا في اإليرادات بلغت 
نسبته 22% مقارنة بعام 2020م لتصل إلى 

1,٣14 مليون ريال سعودي. وقد جاء التحسن 
في نتائج قطاع األغذية نتاجًا للتعافي الذي 

شهدته أحجام المبيعات في قطاع البيع 
لألعمال وارتفاع أسعار المنتجات.

على الجانب اآلخر، سجل قطاع التجزئة 
بالمجموعة انخفاضًا في اإليرادات بلغت 

نسبته 10%، وي�رجع ذلك في األساس إلى 
انخفاض حجم سلة التسوق نتيجة النخفاض 

الدخل المتاح وت�أثري ارتفاع مستوى التضخم 
في السنة السابقة، مما يعكس التحديات 

المستمرة على سوق التجزئة وتجارة األغذية 
الحديثة في المملكة. 

حافظت شركة صافوال لألغذية على زخم 
جهود االبت�كار وقوتها، حيث حققت معدل 

طرح مرتفع للمنتجات الجديدة في عام 2021م 
في قطاع البيع لألعمال، مع طرح العديد من 
المنتجات الجديدة لشرائح متعددة. وواصلت 
شركة الكبري تقديم األغذية المجمدة عالية 
الجودة لعمالئها، على الرغم من التحديات 

التي شهدتها سلسلة اإلمداد والتوريد. 

وفي الوقت ذاته، شهدت شركة هرفي 
للخدمات الغذائية عودة سريعة للربحية بعد 

جائحة كوفيد-1٩، وهو ما يتماشى مع تعافي 
قطاع البيع لألعمال المذكور سابقًا، على 

الرغم من التحديات التي شهدتها سلسلة 
اإلمداد والتوريد.

اسرتاتيجيتنا للنمو
حرصت اسرتاتيجية النمو القوية لمجموعة 

صافوال على مواصلة مسارها اإليجابي على 
الرغم من التحديات المستمرة في السوق، 

حيث تواصل المجموعة رحلتها نحو التحول 
االسرتاتيجي من خالل االست�ثمار في فئات 

األغذية ذات القيمة المضافة وتعزي�ز تجربة 
العمالء بقطاع التجزئة.

وشهدت شركة صافوال لألغذية تحسنًا في 
الطلب في قطاع البيع لألعمال وقطاع 

الفنادق والمطاعم والمقاهي، نتيجة عودة 
المستهلكني تدري�جيًا إلى األماكن العامة خالل 

عام 2021م. 

ومّثل عام 2021م بداية قوية السرتاتيجية 
النمو الخاصة بشركة صافوال لألغذية. حيث 
واصلت صافوال لألغذية جهودها االبت�كارية 

في مجموعة منتجاتها األساسية. كما 
استحوذت على شركة بايارا في عام 2021م، 

وهي شركة رائدة في مجال التوابل 
والمكسرات والوجبات الخفيفة بدولة 

اإلمارات العرب�ية المتحدة. ومن شأن هذا 
االستحواذ أن يعزز الهدف االسرتاتيجي لشركة 

صافوال لألغذية المتمثل في التوسع في 
قطاعات تستهدف الشباب وتمكني المجموعة 

من االستفادة من القطاعات الجديدة عالية 
النمو ذات هوامش ربحية مرتفعة. 

وجنبًا إلى جنب مع التزامها باالبت�كار، است�ثمرت 
شركة صافوال لألغذية في "منش بوكس"، 

إحدى العالمات التجارية الواعدة والمتخصصة 
في الوجبات الخفيفة الصحية. 

في عام 2021م، أكملت شركة بنده للتجزئة 
"برنامج تجربة العمالء"، الذي يتضمن 

اسرتاتيجية تحديث المواقع الجغرافية 
لمتاجرها حيث تم إطالق برنامج تجري�بي 

وأظهر نتائج مبكرة مشجعة لمستقبل 
الربنامج كمؤشر إي�جابي لطرحه وتنفيذه بنجاح 

في السنوات المقبلة.

وفي سبيل تحسني تجربة العمالء في المتاجر، 
طورت شركة بنده للتجزئة حزمة من البنى 

التحتية التقنية الالزمة لتعزي�ز عملياتها وإثراء 
تجربة عمالئها.

وفي إطار رحلتها المستمرة نحو تعزي�ز 
التحول الرقمي، التزمت صافوال بضخ 

است�ثمارات كبرية في التقنية لجعل أساس 
عمل المجموعة مبني على البيانات وذلك 

بفهم عال وغري مسبوق لسلوك 
المستهلكني. 

كما نجحت شركة صافوال لألغذية خالل عام 
2021م في تسريع وترية جدول أعمالها 

لالبت�كار وذلك بإطالق مشروع كبري للتحول 
الرقمي في التصنيع، بالشراكة مع شركات 

عالمية رائدة في هذا المجال، ديلويت 
م هذا  وخدمات أمازون ويب. وقد ُصمِّ

المشروع الطموح إلنشاء مصنع ذكي مزّود 
بأحدث التقنيات لرفع مستويات الكفاءة 

واإلنتاجية والسالمة، مما سيوفر بدوره 
قيمة كبرية ألعمال الشركة وأصحاب المصلحة. 

 االست�ثمار في تطوي�ر مهارات 
الموظفني ودعمهم

تواصل مجموعة صافوال سعيها في الحفاظ 
على مكانتها كخيارًا أوالً للعمل في قطاعي 

األغذية والتجزئة، حيث تقدم نموذجًا شامالً 
لفرص التطور الوظيفي، وبرامج الصحة 
والعناية، وأنشطة تفاعلية للموظفني. 

وظلت صافوال خالل عام 2021م ملتزمة بحماية 
موظفيها وعمالئها من التهديد المستمر 
الذي تشكله جائحة "كوفيد-1٩"، مما يعكس 

األولوية الرئيسية السرتاتيجية الموارد 
البشرية الديناميكية المتمثلة في الحفاظ 

على الصحة والسالمة في جميع شركات 
المجموعة. 

وبناًء على القيم األساسية التي نوفرها 
لموظفينا ، واصلت صافوال تركيزها على توفري 

بيئة عمل ُتمّكن الموظفني من تطوي�ر 
مهاراتهم وتنميتها وتشجعهم على التميز 

من خالل توفري فرص التقدم الذاتي والتطوي�ر 
المهني. 

واصلت صافوال تقديم برامج التطوي�ر 
والتدريب المهني لموظفيها على جميع 
المستويات، وحققت معظم أهداف خطة 

التعلم لعام 2021م، وتعاونت مع كلية 
"إنسياد" لتطوي�ر وتنمية مهارات قادة 

المستقبل ذوي اإلمكانات العالية من خالل 
تسجيلهم في برنامج "تطوي�ر القادة 

المستقبلي�ني".

شكر وتقدير
أود أن أتوجه بجزي�ل الشكر لعمالئنا على 

ثقتهم المستمرة في قدرة صافوال على 
تلبية احتياجاتهم اليومية باستمرار، وعلى 

دعمهم لمتاجرنا وعالماتنا التجارية. وتعبريًا 
عن عميق شكرنا وعظيم امتناننا وتقديرنا، 

سوف نحرص دائمًا على تقديم منتجات ذات 
قيمة است�ثنائية وخدمات يسهل استخدامها 

في جميع األسواق والمناطق التي نعمل 
فيها. 

كما أود أن أعرب عن عميق الشكر وعظيم 
االمتنان لرئيس مجلس اإلدارة وأعضاء 

المجلس لتوجيهاتهم ودعمهم الكبري، 
والشكر موصول كذلك لفري�ق اإلدارة 

التنفيذية الذي أظهر قدرة كبرية على 
التعامل مع ظروف السوق الصعبة في عام 

2021م.

وختامًا، أتوجه إلى جميع موظفي مجموعة 
صافوال وشركاتها الفرعية بالشكر واالمتنان 

على تفانيهم المتواصل ومساهمتهم 
القّيمة في نجاح صافوال خالل هذا العام 

االست�ثنائي بكل المقاي�يس. 

قٍ وُمعني. واهلل خرُي موفِّ

وليد خالد فطاني 
الرئيس التنفيذي للمجموعة

كلمة الرئيس التنفيذي

 اسرتاتيجية است�ثمارات 
فعالة لمستقبل أفضل

ت�أكيدًا على قدراتها القوية 
ومكانتها المتميزة باعتبارها 

مجموعة اسرتاتيجية است�ثمارية 
قابضة رائدة في المملكة، نجحت 

مجموعة صافوال، بفضل اهلل، في 
تحقيق نتائج قوية في معظم 

قطاعاتها على الرغم من االرتفاع 
الشديد في أسعار السلع الغذائية 

عالميًا والتحديات الكبرية التي 
شهدها قطاع التجزئة في المملكة.

وتمكنت المجموعة خالل عام 2021م من 
التوظيف الناجح لرأس المال في تسريع 

التحول االسرتاتيجي ألعمالها، ومن ضمن 
ذلك استحواذها على شركة بايارا القابضة 

في دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة – وهو 
ما ُيعد مؤشرًا واضحًا لتوجهها وفلسفتها 

االست�ثمارية. 

ونجحت المجموعة بفضل كفاءة وفعالية 
إدارتها لسلسلة اإلمداد والتوريد 

والمشرتيات في تحسني ربحية قطاع 
األغذية على الرغم من جميع التحديات 

التي شهدها العالم على مستوى 
سالسل اإلمداد والتوريد والشحن.

وفي حني نفذت المجموعة تدابري لتعويض 
الزيادات في الت�كاليف من خالل زيادة 

األسعار، ت�أثرت مبيعات المواد الغذائية 
في المملكة خالل عام 2021م بشكل كبري 
بسبب انخفاض الدخل المخصص لإلنفاق ، 

وزيادة ضري�بة القيمة المضافة، مما أدى 
إلى توّجه العمالء للمنتجات ذات القيمة 

األقل كلفة. وبالتالي، سجلت مراكز الهايرب 
ماركت/السوبر ماركت في األسواق 

المحلية انكماشًا بلغت نسبته 9%، في حني 
تراجع نشاط سوق السلع االستهالكية 
سريعة الحركة المت�أثرة بضري�بة القيمة 
المضافة بنسبة 4.8% خالل عام 2021م. 

وقد جاء التحسن في نتائج 
قطاع األغذية نتاجًا للتعافي 

الذي شهدته أحجام المبيعات 
في قطاع البيع لألعمال وارتفاع 

أسعار المنتجات.

إي�رادات االست�ثمارات 
الغذائية

)ريال سعودي(

مليار٢7.١3
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التقري�ر االسرتاتيجيمجموعة صافوال التقري�ر السنوي 2021



ملخص السري الذاتية للفري�ق التنفيذي

أ. وليد خالد فطاني

الوظيفة الحالية: الرئيس التنفيذي للمجموعة

الوظائف السابقة: الرئيس التنفيذي لشركة 
السعودي الفرنسي كابيتال، كما عمل مدير عام 

الخزينة ومستشار أسواق المال واالست�ثمارات لدى 
الرئيس التنفيذي لمجموعة عبد اللطيف جميل. 

باإلضافة إلى ذلك عمل كمدير عام لبنك دويتشه 
في المملكة العرب�ية السعودية. وقد بدأ مسريته 
العملية مع البنك السعودي الفرنسي حيث شغل 
منصب مدير عام الخزينة للبنك، باإلضافة لعضوية 

عدة لجان تنفيذية.

المؤهالت: شهادة بكالوري�وس العلوم في 
المحاسبة من جامعة والية كاليفورنيا، الواليات 

المتحدة األمريكية.

الخربات: له خربة تزيد عن 2٧ عامًا في العمل 
المصرفي واالست�ثماري، حيث أتاحت له مسريته 

المهنية اكتساب خربات واسعة في مجموعة 
متنوعة من قطاعات األعمال والخدمات المالية.

أ. سامح حسن

الوظيفة الحالية: الرئيس التنفيذي لشركة صافوال 
لألغذية

الوظائف السابقة: الرئيس التنفيذي لالست�ثمار في 
مجموعة الفيصلية، الرئيس التنفيذي لشركة تداوي 

السعودية للرعاية الصحية، الرئيس التنفيذي 
للعمليات لمجموعة باسمح التجارية والصناعية، كما 

تقلد عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات.

المؤهالت: بكالوري�وس في االقتصاد من الجامعة 
األمريكية، مصر.

الخربات: لديه خربة واسعة في القيادة والتخطيط 
االسرتاتيجي وإدارة شركات متعددة الجنسيات تعمل 

في قطاع وأنشطة الصناعات الغذائية وقطاعات 
أخرى متنوعة.

د. بندر طلعت حموه

الوظيفة الحالية: الرئيس التنفيذي لشركة بنده 
للتجزئة

الوظائف السابقة: الرئيس التنفيذي لشركة النهدي 
الطبية، المشرف العام على الشؤون العامة بوزارة 

الصحة.

المؤهالت: بكالوري�وس في علوم الصيدلة من 
جامعة الملك سعود، المملكة العرب�ية السعودية.

الخربات: له خربة واسعة تمتد لما يقارب ٣0 عامًا 
في قطاع التجزئة والصناعات الدوائية والغذائية، 

كما تقلد العديد من الناصب اإلدارية في القطاعني 
الخاص والعام. كما يتقلد عضوية مجالس إدارة عدد 

من الشركات.

أ. علي عاصم بركات

الوظيفة الحالية: رئيس المراجعة الداخلية 

الوظائف السابقة: مدير أول في جهاز أبوظبي 
للمحاسبة، مدير في شركة كي.بي.أم.جي،

مدير في شركة أرنست وي�ونج.

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

محاسب قانوني معتمد من الواليات المتحدة 
األمريكية. 

زميل المحاسبني القانونني العالمني.

رابطة المحاسبني المهني�ني الدولي�ني.

الخربات: له خربة واسعة ألكرث من )25( عامًا في 
مجال الشؤون المالية، وأعمال المراجعة الداخلية 

والخارجية وضمان الجودة، والحوكمة، وإدارة 
المخاطر المؤسسية وااللتزام.

فري�ق الرقابة الداخلية والمراجعة وإدارة المخاطر واالتصال المؤسسي والتسوي�ق:

أ. ياسر حسن دهلوي

الوظيفة الحالية: المدير التنفيذي إلدارة المخاطر

الوظائف السابقة: رئيس االلتزام النظامي وإدارة 
المخاطر المؤسسية، البنك األهلي التجاري، 

ومستشار أول، كي بي ام جي، السعودية.

المؤهالت: حاصل  على  درجة  الماجستري  في 
 اإلدارة الهندسية  من  جامعة  والية بورتالند، 

 بالواليات المتحدة األمريكية.

  حاصل  على  درجة البكالوري�وس  في الهندسة 
الصناعية  من  جامعة الملك فهد للبرتول 

والمعادن، المملكة العرب�ية السعودية.

الخربات: خربة واسعة ألكرث من 10 سنوات في 
إدارة المخاطر تشمل: إدارة المخاطر المؤسسية، 
تقاري�ر المخاطر، تخطيط وتخصيص رأس المال بازل

III/II ، سياسات وإجراءات المخاطر.

أ. النور علي سعد

الوظيفة الحالية: المدير التنفيذي للحوكمة، وااللتزام 
والشؤون القانونية، وأمني سر مجلس اإلدارة 

الوظائف السابقة: تقلد عدد من الوظائف الُعليا في 
مجموعة صافوال كان من أبرزها المدير التنفيذي 

للحوكمة، وااللتزام والشؤون القانونية للمجموعة، 
والمدير التنفيذي للحوكمة وشؤون مجالس اإلدارة 

لصافوال وشركاتها الفرعية في قطاعي األغذية 
والتجزئة، كما شغل قبل ذلك وظيفة المدير األول 

لشؤون الشركات ومجالس اإلدارة واالتصال 
المؤسسي.

المؤهالت: يحمل درجة الماجستري في القانون 
)Master of Laws - LLM( من جامعة كامبرييا، المملكة 
المتحدة. ودرجة البكالوري�وس والماجستري في إدارة 

األعمال من جامعة السودان للعلوم والت�كنولوجيا، 
الخرطوم.

حاصل على شهادات معتمدة من مؤسسات إقليمية 
مرموقة في مجال الحوكمة وااللتزام وأمانة شؤون 

مجالس اإلدارة ولجانه.

الخربات: يتمتع بخربة عملية واسعة تجاوزت 1٩ عامًا 
في مجال حوكمة الشركات وااللتزام والشئون 

القانونية وشئون مجالس اإلدارة، وعالقات 
المست�ثمري�ن وشؤون المساهمني واالتصال 

المؤسسي. كما يتمتع بخربة عملية واسعة في 
تقديم االستشارات القانونية في مجال الحوكمة 

المؤسسية، وأنظمة هيئة السوق المالية ونظام 
الشركات، وإعداد التقاري�ر وكتابة المذكرات القانونية 

والعقود واالتفاقيات.

أ . عمرو حمزة المدني

الوظيفة الحالية: المدير التنفيذي لالتصال 
المؤسسي والتسوي�ق

الوظائف السابقة: تقلد العديد من الوظائف 
والمهام في مجال التسوي�ق، بما فيها مدير 

إدارة تسوي�ق العالمات التجارية والمستهلكني 
في شركة بنده للتجزئة. باإلضافة إلى عمله في 

قسم التسوي�ق في شركة إعمار المدينة 
االقتصادية ومجموعة فقيه السياحية.

المؤهالت: حاصل على ماجستري إدارة أعمال 
دولية من جامعة هل، المملكة المتحدة. 

بكالوري�وس تسوي�ق من جامعة الملك عبدالعزي�ز، 
المملكة العرب�ية السعودية.

الخربات: له خربة واسعة ألكرث من )1٣( عامًا في 
مجال التسوي�ق، إدارة العالمات التجارية، الدعاية 

واإلعالن، وسائل اإلعالم الرقمية، االتصال 
المؤسسي، العالقات العامة وإدارة التجزئة.

أ. مرهف محمد السمان

الوظيفة الحالية: المدير التنفيذي للموارد البشرية 
والخدمات اإلدارية. 

الوظائف السابقة:  رئيس قسم الموارد البشرية 
والمدير  األول  الستقطاب  المواهب في مجموعة 

صافوال، باإلضافة إلى عمله مع  شركات  مختلفة 
 محلية  و  عالمية  مثل  شركة  إعمار  المدينة 

 االقتصادية،  والبنك  األهلي  التجاري،  وكريستل 
 جلوبال                     .

المؤهالت: حاصل  على  شهادة PHRi وهي  شهادة 
 مهنية  دولية  معتمدة  في  مجال  الموارد  البشرية 

                .The HR Certification Institute  من 

حاصل  على  درجة  الماجستري  في  ت�كنولوجيا 
 المعلومات  التجارية  من  جامعة  دي  باول  في 

 شيكاغو             ، الواليات المتحدة األمريكية.

الخربات: لديه  خربة  واسعة تجاوزت  14  عام  في 
الموارد البشرية  في مجاالت مثل تطوي�ر  عالقات 

 وشراكات  األعمال،        االستقطاب والتوظيف، التطوي�ر 
 الوظيفي،  إدارة  األداء،   التدريب  والتطوي�ر  الوظيفي ، 

برامج  توطني  الوظائف ) برامج  السعودة(، سياسات 
 وإجراءات  الموارد  البشرية.   كما يتقلد عضوية لجنة 

المكافآت والرتشيحات بشركة هرفي للخدمات 
الغذائية ومجموعة الكبري.

أ. واجد عثمان خان

الوظيفة الحالية: المدير المالي للمجموعة 

الوظائف السابقة: المدير المالي ورئيس إدارة 
تقنية المعلومات لشركة صافوال لألغذية؛ تقلد 

العديد من الوظائف الُعليا األخرى في مجموعة 
صافوال بما في ذلك المدير التنفيذي باإلدارة 

المالية وإدارة الخزينة، المدير التنفيذي لإلدارة 
المالية؛ مدير تنفيذي للمالية ومساعد المدير العام 

للشؤون المالية؛ كما عمل قبل ذلك في مجال 
خدمات الت�أمني واألعمال االستشارية لدى شركة 
برايس ووتر هاوس كوبرز )PwC( في السعودية 

وباكستان.

المؤهالت: حاصل على درجة الماجستري في التجارة 
من لجنة التعليم العالي، باكستان.

حاصل على شهادات مهنية في مجال المحاسبة 
القانونية.

عضو في معهد المحاسبي�ني القانوني�ني، باكستان.

عضو مشارك في معهد المحاسبني القانوني�ني في 
ويلز، والمملكة المتحدة.

الخربات: يتمتع بخربة تمتد ألكرث من 20 عامًا في 
اإلدارة المالية، والتموي�ل المحاسبة، وتطوي�ر 

اإلسرتاتيجيات وتقنية المعلومات، من خالل عمله 
في مجموعة صافوال وشركاتها التابعة.

أ. محمد نصر

الوظيفة الحالية: الرئيس التنفيذي لالست�ثمار 

الوظائف السابقة: عدة مناصب قيادية وظف فيها 
اسرتاتيجيته االست�ثمارية ومعامالته في جميع أنحاء 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا 
وآسيا في مجال الملكية الخاصة، وعمليات االندماج 

واالستحواذ، واالستشارات مع كربى الشركات 
العالمية واإلقليمية مثل بنك كريدي سويس، وجلف 
كابيتال، والمال كابيتال )إحدى الشركات االست�ثمارية 

التابعة لشركة دبي لالست�ثمار(.

المؤهالت: ماجستري في إدارة األعمال، كلية لندن 
لألعمال، المملكة المتحدة.

شهادة البكالوري�وس في هندسة النظم الصناعية 
والتصنيع، جامعة ليهاي، الواليات المتحدة 

األمريكية.

الخربات: له خربة واسعة في مجال قيادة 
اسرتاتيجية االست�ثمار والتشغيل، وإبرام الصفقات، 

وإعادة الهيكلة، بجانب خربته في مجال الدمج 
واالستحواذ، وإدارة المحافظ االست�ثمارية وخطط 

الخروج من االست�ثمارات في العديد من القطاعات.
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كلمة المدير المالي

حققت مجموعة صافوال خالل 
العام ٢٠٢١م أداًء قويًا في 

مختلف قطاعات أعمالها، 
عدا قطاع التجزئة، بفضل ما 

تحلت به من مرونة عالية في 
مواجهة الظروف والصعوبات 

التي شملت ضغوط التضخم 
والتحديات التي واجهت 

االقتصاد الكلي في جميع 
المناطق الجغرافية.

بلغ صافي دخل المجموعة في عام 
2021م 222 مليون ريال سعودي، ما يمثل 

انخفاضًا عن العام السابق )2020م: 911 
مليون ريال سعودي(. وقد ت�أثرت نتائج 

المجموعة بدورها بت�كاليف انخفاض 
القيمة غري النقدية وغري المكررة، والتي 

بلغت 422 مليون ريال سعودي، بجانب 
انخفاض الربحية في قطاع التجزئة 

وانخفاض حصة المجموعة في أرباح 
شركات زميلة. وتجدر اإلشارة إلى أن 

ت�كلفة انخفاض القيمة كانت ناتجة عن 
تقي�يم للفرتة المالية المماثلة مقابل 

بعض حقوق استخدام الموجودات 
والممتلكات والمعدات واست�ثمار في 

شركة زميلة، وذلك وفقًا لمتطلبات 
المعاي�ري الدولية إلعداد التقاري�ر المالية.

هذا وقد ارتفعت اإليرادات الموحدة 
لمجموعة صافوال لعام 2021م بنسبة 

1٣.٧% لتصل إلى 24,٦٦٩ مليون ريال 
سعودي )مقارنة بمبلغ 21,٧02 مليون 

ريال سعودي في عام 2020م(. وقد 
تحقق النمو في اإليرادات بفضل ارتفاع 

حجم المبيعات في قطاعي تصنيع 
األغذية والخدمات الغذائية، اللذان ت�أثرا 

إي�جابيًا بارتفاع الطلب على تناول الطعام 
خارج المنزل. على الجانب اآلخر، انخفضت 

إي�رادات قطاع التجزئة في عام 2021م 
بسبب ت�أثري ارتفاع مستوى التضخم في 

عام 2020م، وت�أثر العام بأكمله بزيادة 
ضري�بة القيمة المضافة في المملكة 

العرب�ية السعودية. وقد ساهم أداء 
مجموعة صافوال في األسواق الرئيسة 

- دول مجلس التعاون الخليجي ومصر- 
بنسبة ٨٣% في اإليرادات الموحدة 

وبنسبة ٦1% في صافي الدخل الموحد 
خالل عام 2021م )مقارنة بنسبة ٨٨% 

 ونسبة 45%، على التوالي في 
عام 2020(. 

وكانت األرباح الموحدة قبل مصاريف 
التموي�ل واالستهالك والزكاة والضرائب 
في عام 2021م، والبالغة 2,504 مليون 

ريال سعودي، أقل مقارنة بالعام السابق 
)2020م: 2,٨٣2 مليون ريال سعودي(، 
وي�رجع ذلك في األساس إلى انخفاض 

إي�رادات قطاع التجزئة وربحيته، على الرغم 
من التحسن الكبري في قطاعي تصنيع 

األغذية والخدمات الغذائية. 

وارتفع صافي دين المجموعة بنسبة 
بلغت 22% ليصل إلى ٧,0٨٦ مليون ريال 

سعودي في نهاية عام 2021م مقارنة 
بالعام السابق )2020م: 5,٨0٧ مليون ريال 

سعودي(، بسبب متطلبات التموي�ل التي 
كانت الزمة لالستحواذ على شركة بايارا 

القابضة المحدودة التي يقع مقرها في 
دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة، وزيادة 

الحاجة لتموي�ل رأس المال العامل بسبب 
ارتفاع أسعار السلع األساسية. 

تماشيًا مع سياسة المجموعة التي 
تقضي بتوزيع األرباح النقدية، وافق 

مجلس اإلدارة على توزيع أرباح نقدية 
على المساهمني بمبلغ 0.20 ريال 

سعودي للسهم الواحد عن العام 2021م.

وبالتطلع إلى المستقبل، سيظل تركيز 
مجموعة صافوال منصبًا على ت�كامل 

االست�ثمارات لتنويع قدرة المجموعة في 
قطاع تصنيع األغذية وتحسني أنظمتها 

من أجل تعزي�ز الكفاءة في نموذج 
عملياتها. كما ت�تطلع المجموعة إلى 

استغالل هذه الفرص من خالل االستفادة 
من اإلمكانات الكبرية والمتميزة 

لموظفيها، مسرتشدين بقيمنا الراسخة 
لمواصلة تقديم "قيمة أساسها القيم".

واجد خـان
المدير المالي للمجموعة

سيظل تركيز مجموعة صافوال منصبًا على ت�كامل 
االست�ثمارات واالعتماد على قدراتها ومكانتها  
في قطاع تصنيع األغذية وتحسني أنظمتها من 

أجل تعزي�ز الكفاءة في نموذج عملياتها. 

وقد تحقق النمو في 
اإليرادات بفضل ارتفاع حجم 

المبيعات في قطاعي تصنيع 
األغذية والخدمات الغذائية، 

اللذان ت�أثرا إي�جابيًا بارتفاع 
الطلب على تناول الطعام 

خارج المنزل. 

اإليرادات الموحدة
)ريال سعودي(

مليار٢4.7
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صافوال هي شركة است�ثمارية 
اسرتاتيجية قابضة رائدة تعتمد برنامجًا 

است�ثماريًا طوي�ل األجل يركز على 
قطاعي األغذية والتجزئة، وتستهدف 

خلق القيمة من خالل تعزي�ز عوامل 
النمو المستدام وخلق القيمة في 

محفظتها األساسية لتطوي�ر أعمالها 
وتحقيق الربحية.

القيادة والحوكمة

ينصب تركيز صافوال 
كمساهم اسرتاتيجي على 

تبني أفضل الممارسات 
المؤسساتية على امتداد 

محفظتها االست�ثمارية 
لضمان تحقيق والمحافظة 

على عاملني حاسمني 
وهما:

-  مواءمة الحوافز بني 
مختلف أصحاب المصلحة.

-  اختيار القادة المناسبني 
وفرق اإلدارة المالئمة 

لتحقيق األهداف 
االسرتاتيجية والتشغيلية.

وضع األهداف ومراقبة 
األداء

بوصفها مجموعة قابضة 
ذات توجهات اسرتاتيجية، 
تعمل صافوال على تحديد 

األدوات الالزمة إلدارة 
األداء بفعالية على امتداد 

محفظتها االست�ثمارية. 
ويشمل ذلك مؤشرات 

األداء الرئيسية التشغيلية 
والمالية قصرية وطويلة 

األجل، مع المراجعة الدورية 
واتباع النهج االستباقي 
لضمان تحقيق المصلحة 
طويلة األجل للمجموعة.

تدوي�ر رأس المال

بوصفها شركة اسرتاتيجية 
است�ثمارية قابضة، تهدف 
صافوال إلى تحقيق أعلى 

عائد على االست�ثمار وتدوي�ر 
رأس المال لتعزي�ز عوائد 

المساهمني وخلق قيمة 
إضافية عرب االست�ثمار في 
فئات ت�تمتع بفرص واعدة 

للنمو على المدى الطوي�ل 
في قطاع المنتجات 

االستهالكية. ويتمثل 
الهدف الرئيس من ذلك 

في توليد عوائد إضافية 
مستدامة على رأس المال 

الُمسَت�ثَمر.

 التخطيط االسرتاتيجي 
على المدى الطوي�ل

باإلضافة إلى اإلدارة 
الفعالة لرأس المال 

والشركات التشغيلية لتعزي�ز 
واستدامة األداء من منظور 

طوي�ل االجل على مستوى 
الشركات التابعة 

للمجموعة، فإن صافوال 
تدرك جيدًا أن دورها األبرز 

يرتكز في دراسة أسواقها 
جيدًا وإدارة شركاتها 

وعملياتها بطريقة ت�تيح لها 
تحقيق طموحاتها في 
زيادة حصتها من إنفاق 

المستهلكني وتحقيق 
المزيد من األرباح والعوائد 

على االست�ثمار على المدى 
الطوي�ل.

الرتكيز االسرتاتيجي 

تركز صافوال في عملياتها على منظور 
بعيد األمد يرت�كز على توجهات 

المستهلكني، وتهدف إلى تخصيص 
وإعادة تخصيص رأس المال لتعزي�ز 

القيمة على المدى الطوي�ل.

إطار عام راسخ للحوكمة 

إطار عام قوي للحوكمة والشفافية، 
يحظى باألولوية على مدار تاري�خ 
صافوال، وُيسهم في تعزي�ز ثقة 

المساهمني وأصحاب المصالح.

 البنية التحتية والوصول 
إلى المستهلكني

مــن خــالل مجموعة شــركاتنا، نحن نملك 
أكرب شــبكة توزيع وحضور رائد في 

قطــاع التجزئة. ومــن خالل مجموعة من 
العالمــات التجاريــة الرائدة نتمكن من 

زيــادة حصتنا الســوقية، والوصول إلى 
ماليــ�ني المســتهلكني عرب جميع 

أسواقنا.

القيم الفردية
 التواضع: مهما بلغت معرفتي 

يوجد المزيد

اإلتقان: أتم عملي على أكمل وجه

العزيمة: خطتي أن أنجح

االقتداء: أتعلم ممن حولي

القيم الجماعية
إحسان الظن: ثقتنا ببعضنا، أساس 

تعاملنا

المؤازرة: ندعم بعضنا البعض

 القبول: نستمع لبعضنا ونتقبل 
اآلراء على اختالفها

اإلقبال: نعمل معا على التطوي�ر 
والنجاح

قيم المجموعة
التقوى: نحمل مسؤولية الحفاظ على 

الثقة الموضوعة فينا

األمانة: توظيف الموارد الصحيحة في 
االست�ثمارات الصحيحة

المجاهدة: إدراكنا والتطوي�ر الذاتي 
لمقدراتنا 

الرب: عملنا المسؤول تجاه من اعتمد 
علينا

 تحديات اقتصادية في 
الدول التي نعمل فيها، 
حيث قامت عدد من دول 

المنطقة بإجراءات واسعة 
من االصالحات االقتصادية 

مما قد يؤثر سلبا على 
القوة الشرائية 

للمستهلكني. 

 التغري في العادات 
الشرائية للمستهلكني، حيث 

النمط االستهالكي سريع 
التغري قد يؤثر على 

تفضيالت وعادات 
المستهلكني بشكل متسارع 

على المنتجات ونماذج 
األعمال الحالية. 

 قّلة عدد الشركات 
المعروضة للبيع أو المتاحة 

لالست�ثمار بالمنطقة من 
منظور مجموعة است�ثمارية 

أحد أهدافها تدوي�ر رأس 
المال واالست�ثمار. 

 التقي�يم المرتفع نسبيًا 
لألصول الغذائية، بالنظر 

إلى ندرة األصول 
االست�ثمارية المتاحة في 

المنطقة ذات الحجم 
المناسب والتي ت�توافق 
مع التوجه االسرتاتيجي 

واالست�ثماري لمجموعة 
صافوال، وكذلك عوامل 

أخرى ت�تعلق بالدورات 
االقتصادية ودورات األعمال 
وت�أثريها على هذه األصول.

قيم صافوال
القيم ليست مجرد عبارات او شعارات بالنسبة 
لمجموعة صافوال، بل هي برنامج عمل يوجه 

أفعالنا اليومية سواء على مستوى األفراد أو 
مستوى فرق العمل أو مستوى الشركة، ظلت 
قيم صافوال أساس المجموعة في عام 1979. 

وهذه المبادئ هي:

كيف نوفر 
القيمة

مكامن 
قوتنا

التحديات التي 
نواجهها

اسرتاتيجيتنا ونموذج أعمالنا

نموذج متخصص 
يهدف إلى نمو 

مستدام
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السكر

٢,9٢6

أخرى

١76

المكرونة

588

األغذية المجمدة

643

زي�وت الطعام 
والدهون

8,94١

 المبيعات 
حسب النشاط 

)بمالي�ني الرياالت(

حجم المبيعات حسب النشاط 
خالل العام ٢٠٢١م 

)مليون طن مرتي(

١.7زي�وت الطعام

السكر

المكرونة

١.5

٠.3975
 

)بمالي�ني الرياالت(

االست�ثمارات في 
قطاع األغذية

حققنا ضمن قطاع األغذية نموًا قويًا في 
اإليرادات خالل العام 2021م وواصلنا نهجنا 

في االست�ثمار االسرتاتيجي بهدف زيادة تنوع 
 ٍ المنتجات لتحقيق قيمٍة أكرب، وامتالك مزي�ج

أكرث تنوعًا من األصول، وتحقيق القيمة التي 
نلتزم بالوفاء بها.

استحوذت شركة صافوال لألغذية 
على نسبة ١٠٠% من شركة "بايارا" 

التي ت�توجه منتجاتها نحو 
المستهلكني األصغر سنًا، وذلك 

مقابل 975 مليون ريال سعودي. 
ولهذا االستحواذ أهميٌة جوهريٌة 

السرتاتيجية النمو الخاصة بمجموعة 
صافوال التي تركز على التوسع في 
فئات األغذية ذات القيمة المضافة 
والتي تحقق معدالت نموٍّ مرتفعة.

المراعي

١5,85٠
3١ 3٠
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االست�ثمارات في قطاع األغذية

شركة صافوال 
لألغذية

نسبة ملكية 
صافوال

%١٠٠

وقد تمكنت شركة صافوال لألغذية خالل عام 2021م من تحقيق نتائج متميزة على 
الرغم من أسعار السلع المرتفعة وظروف السوق الصعبة في مختلف المناطق 
الجغرافية التي تعمل فيها. وقد كان للعديد من الحلول المبت�كرة التي تم تبنيها 

والمبادرات التجارية التي تم تنفيذها بنجاح، خالل العام آثاٌر إي�جابية كبرية على حصتنا 
السوقية وصافي الدخل من عملياتنا األساسية. 

حققت صافوال لألغذية نجاحًا ملموسًا بتفعيل اسرتاتيجية النمو. وفي سبيل تحقيق 
األهداف المنشودة، استحوذت شركة صافوال لألغذية على 100% من شركة بايارا 

مقابل ٩٧5 مليون ريال سعودي. وُيعد هذا االستحواذ خطوة محورية ضمن 
اسرتاتيجية النمو لمجموعة صافوال التي تركز على التوسع في فئات األغذية ذات 

النمو المرتفع والقيمة المضافة العالية والتي تركز على استهداف شريحة الشباب.

ت�تمتع بايارا بقدرات راسخة في مجال التوريد والوصول إلى السوق مع إمكانات قوية 
للتعاون وتضافر الجهود مع شركة صافوال لألغذية. وتسري أعمالها مدفوعًة باالتجاه 

السائد نحو تحقيق أسلوب حياة صحي وتنامي شريحة الشباب من المستهلكني.

وبالتوافق مع اسرتاتيجية النمو في عام 2021م، أكملت شركة صافوال لألغذية أيضًا 
عملية شراء مهمة، من خالل االست�ثمار في "منش بوكس"، وهي شركة ناشئة 
واعدة في مجال الوجبات الخفيفة الصحية في دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة 

ولديها حضوٌر جيد وطموحات كبرية للتوسع في المملكة العرب�ية السعودية. وقد 
بدأت صافوال لألغذية اآلن في دعم هذه العالمة التجارية من خالل توسعها في 

سوق المملكة، بدءًا من االنتشار في قنوات متعددة وقطاع تجارة التجزئة، وت�تواجد 
منتجاتها في فروع بنده وغريها من متاجر التجزئة. 

شركة صافوال لألغذية في عام ٢٠٢١م
على الرغم من استمرار آثار وتداعيات جائحة كوفيد-1٩ في عام 2021م، شهدت شركة 

صافوال لألغذية تحسنًا ملحوظًا في األداء، مدعومًا بنمو قوي في مبيعات زي�وت 
الطعام في عام 2021م، وذلك بفضل منتجاتها المقدمة بسعر مناسب والنمو في 

قطاع األعمال للشركات والمصانع وقطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي نتيجة 
العودة التدري�جية لنشاط منافذ األطعمة بعد تخفيف التدابري والقيود المفروضة 

لوقف انتشار فريوس كوفيد-1٩. 

وأطلقت صافوال لألغذية العديد من المنتجات الجديدة، مثل منتج التونة في كل من 
مصر وآسيا الوسطى، والتوسع في منتجات المكرونة في سوق المملكة مع إضافة 
عالمتها التجارية الشهرية "إيطاليانو" إلى متاجر بنده والتي تسهم فعليًا بنسبة %15 

من مبيعات المكرونة لشركة صافوال لألغذية. 

النفقات الرأسمالية
)مليون ريال(

١64
اإليرادات
)مليون ريال(

١٢.63

الحصة السوقية لشركة صافوال لألغذية 
في فئات المنتجات الرئيسية

القيمة السوقية شركة صافوال لألغذية
)بمالي�ني الرياالت(

الحصة السوقية لشركة 
صافوال لألغذية 

20.8%12,404زي�وت الطعام

37.8%1,123السمن النباتي

40.2%624المكرونة

68.6%648السكر

3.2%1,832المأكوالت البحرية

3.3%1,594المخبوزات

تعد شركة صافوال لألغذية 
شركة رائدة في تصنيع منتجات 

األغذية األساسية والتي تشمل 
زي�وت الطعام، السمن النباتي، 

السكر، المكرونة، المأكوالت 
البحرية، الدهون المتخصصة، 
والمخبوزات. وُتصّدر صافوال 

لألغذية منتجاٍت بعالمات 
تجارية معروفة من مصانعها 

المنتشرة في 8 دول ألكرث من 
5٠ دولة حول العالم.
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كما حققت شركة صافوال لألغذية تحسنًا من حيث الربحية في عام 
2021م على الرغم من مواجهة العديد من شركاتها مجموعة 

متنوعة من التحديات غري التشغيلية.

وحققت أعمال الشركة فيما يتعلق بزيت الطعام في المملكة 
ومصر إجمالي هوامش أرباح أفضل بكثري في النصف األول من 
العام مدعومة بزيادة المشرتيات المتعاقد عليها مقدمًا لزيت 

الطعام الخام بأسعار منخفضة.

إضافة إلى ذلك، نجحت الشركة الدولية للصناعات الغذائية التابعة 
لشركة صافوال لألغذية في تقليل خسائرها من خالل زيادة 

المبيعات في عام 2021م، في حني حققت شركة اإلسكندرية 
للسكر تحوالً من الخسارة في عام 2020م إلى تحقيق ربح في 

هذا العام على خلفية ارتفاع أسعار السكر وتحسن العوائد 
وزيادة كميات إنتاج السكر المكرر.

وفي السودان، تجاوزت شركة صافوال لألغذية أهدافها المحددة، 
حيث حققت تحسنًا قويًا في األداء خالل العام 2021م مقارنة 

بالعام 2020م، مع زيادة أحجام اإلنتاج والت�كري�ر خالل العام. 

ومع ذلك، فقد تضررت أعمال الشركة بسبب تضخم أسعار المواد 
الخام وزيادة ت�كاليف التعبئة والتغليف والشحن بصورة كبرية في 
عام 2021م. وبينما تحركت اإلدارة لتعويض هذه الزيادات من خالل 

رفع أسعارها، هذا وأدى التحول في تفضيالت المستهلكني نحو 
المنتجات األقل كلفة ، إلى انخفاض هوامش الربح. 

وحدة المنتج
العمل

االستخدامات

المخبوزاتBICبروكيك )سمن نباتي ممتاز(

Y BB100 مزي�ج زبدة فونتاIFIالمخبوزات

المخبوزاتIFIبري�ق الماس، سمن نباتي

المخبوزاتSFTفاال بيال ترانس فري

المخبوزاتAICEزيت الطاهي 650 ملم

Y BB310 مزي�ج زبدة فونتاIFI/منتجات األلبان
المخبوزات

W BB110 مزي�ج زبدة فونتاIFI/منتجات األلبان
المخبوزات

األلبان والمخبوزاتAICEسمن النهار

األلبانIFIمزي�ج زبدة فونتا )أبيض(

الدهون األساسيةIFIزيت النخيل كولينا RBD غري معبأ 224 

البسكويتIFIدهن كولينا ليكويد 101 )سمن نباتي ممتاز(

البسكويت/ دهن IFIسمن كولينا NH36M )سمن نباتي أساسي(
العجني

خدمة الطعامSFTسمن سريما 5 لرت

خدمة الطعامBICزيت للقلي 5 لرت

خدمة الطعامBICزيت زيتون 3 لرت

خدمة الطعامBICسمن / قلي / زيت فول صويا 16 كجم

17 لرًتا، 80% أولني النخيل، و20% كربونات 
الصوديوم

AICA مطاعم الوجبات
السريعة

القليIFIسمن كولينا BKFS )سمن نباتي ممتاز(

مكعب مرق الدجاجIFIمكعب سمن كولينا NH )سمن نباتي ممتاز(

دهون نباتية غري مهدرجة )دهون مرقة 
الدجاج(

AICEمكعب مرق الدجاج

الحلوياتBICتشوك سربيد )سمن نباتي ممتاز(

الحلوياتBICدهن الويفر )سمن نباتي ممتاز(

الحلوياتIFIأمسفيل )CBS ممتاز(

دهن كولينا سربيد S 300 SCF )سمن نباتي 
ممتاز(

IFIالحلويات

40 NHG سمن كولينا أبيضIFIكريمة حشو للكيك

االست�ثمارات في قطاع األغذية

شركة صافوال لألغذية

وقد انخفضت أرباح "الشركة المتحدة للسكر- مصر" بسبب انخفاض 
الدخل غري التشغيلي وارتفاع أسعار السكر الخام بحيث ال يمكن 
تمري�ر هذه الزيادة إلى المستهلك بالسوق المحلي، في حني 

ت�أثر أداء أعمال الشركة في تركيا بانخفاض قيمة العملة المحلية.

وت�أثرت مبيعات السكر المحلية في المملكة العرب�ية السعودية 
نتيجة دخول ُمصنعني ُجدد إلى السوق وزيادة المنافسة محليًا.

المنتجات واالبت�كار 
على الرغم من اآلثار السلبية للتضخم والتذبذب في أسعار السلع 

األساسية في عام 2021م، حافظ قطاع صافوال لألغذية على 
جهود االبت�كار ضمن است�ثماراتنا في قطاع األغذية، مع مواصلتنا 
طرح مجموعة منتجات جديدة على مدار العام عرب مختلف فئات 

المنتجات. 

وشهدت صافوال نشاطًا كبريًا بشكل است�ثنائي في قطاع األعمال 
للشركات والمصانع، حيث أطلقت مجموعة مكونة من 25 منتجًا 
جديدًا في فئات متعددة ت�تنوع بني منتجات المخبوزات واأللبان 
الجديدة، وحتى المواد الدهنية والحلويات والخدمات الغذائية، 

وذلك باالستفادة من المشاركة النشطة لجميع الوحدات العاملة 
مع شركاء األعمال في تطوي�ر تركيبات المنتجات وتخصيصها. 

كما باشرت شركة صافوال لألغذية خالل العام تنفيذ مشروع 
التحول الرقمي لقدراتها التصنيعية بالتعاون مع ديلويت 

وأمازون ويب سريفيسز، الرائدتني في تقديم استشارات وحلول 
التحول الرقمي. وتعمل الشركة بالتعاون مع شريكيها على 

تنفيذ حل مبت�كر للمصنع الذكي سيستفيد من تطبيقات إنرتنت 
األشياء القائمة على الحوسبة السحابية في عمليات التصنيع. 

تهدف الشركة إلى جعل المصنع الجديد بمثابة سلسلة قيمة 
مت�كاملة ألنشطة اإلنتاج المدعومة بالتقنيات الرقمية الحديثة 

لتعزي�ز الكفاءة في تلبية توقعات العمالء المتغرية باالستفادة 
من عمليات وممارسات اإلنتاج الذكية.

إطالق برنامج عافية 
توب شيف في الربع 

الرابع من العام

تغي�ري العالمة التجارية 
لزيت الزيتون في تركيا 

في الربع الرابع من 
العام

حملة المسؤولية 
االجتماعية للشركات 

في تركيا لدعم 
المزارعني المحلي�ني في 

الربع الرابع من العام

حازت العالمة التجارية 
لزيت الزيتون على 3 

جوائز عالمية مرموقة

حاز منتج السمن 
النباتي "جّنة" على 

جائزة EFFIE  في الربع 
الرابع من العام

كما حققت شركة صافوال لألغذية تحسنًا 
في الربحية في عام ٢٠٢١م على الرغم 

من مواجهة العديد من شركاتها مجموعة 
متنوعة من الت�كاليف غري التشغيلية.
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االست�ثمارات في قطاع األغذية

ستواصل شركة صافوال لألغذية المتابعة النشطة لتنفيذ 
مبادراتها في إطار اسرتاتيجيتها للنمو لعام 2022م ، وذلك 

من خالل تعزي�ز فعال لعالماتها التجارية الرئيسية وزيادة 
حصتها السوقية عرب المناطق الجغرافية التي تعمل فيها، 

مدعومة في ذلك بجدول أعمال البت�كار قوي وإدارة 
استباقية لألسعار مما يتيح االحتفاظ بالعمالء في فرتة 

شهدت زيادات غري مسبوقة في أسعار السلع األساسية.

كما تخطط شركة صافوال لألغذية إلى إدخال اسم عالمتها 
التجارية المعروفة والمشهورة "عافية" في منتجات بايارا 

خالل عام 2022م لدخول فئات المكسرات والبقوليات 
واألعشاب والتوابل في المملكة بما يدعم نموها 

المستقبلي وحصتها السوقية.

االست�ثمارات في قطاع األغذية في عام ٢٠٢٢م

االستدامةالقيمة مقابل المالالتجديد والحداثةالصحة

الزي�وت

زيت الذرة بلس 
مصر

زيت السمسم 
الدن 

آسيا الوسطى

زيت عافية 
طبيعي %100 

الجزائر

دكوة 
السودان

زيت الذرة بلس 
الجزائر

زيت زيتون للطبخ 
السعودية

زيت زيتون شكل جديد 
آسيا الوسطى

السمن الحيواني والسمن النباتي

غري مهدرج 
مصر

جنة الجديدة 
مصر 

)طعم أقوى(

الدن 
آسيا الوسطى

سمن ذرة 
آسيا الوسطى

أكياس 
مصر

المكرونة والسكر

مكعبات السكر 
السعودية

سكر األسرة الجديد 
السعودية

سكر بني 2 كيلو ايطاليانو جمبوالملكة جورميه
السعودية

كعك 
آسيا الوسطى

حشوة دوبل 
آسيا الوسطى

سرتوديل 
آسيا الوسطى

تونة الدن 
آسيا الوسطى

تونة عافية 
مصر

أنشطة االبت�كار ٢٠٢١

المخبوزات والتونة

شركة صافوال لألغذية

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول
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نبذة عن شركة المراعي
ت�أسست »المراعي« في العام 1977م وُتعد إحدى 

العالمات التجارية الرائدة والموثوقة في المملكة 
العرب�ية السعودية، كما أنها تحظى بثقٍة كبريٍة في جميع 

دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها بفضل الجودة 
العالية التي تميز منتجاتها. وتلتزم المراعي بتقديم 

منتجاٍت مرتفعة القيمة الغذائية وذات جودٍة عاليٍة 
لمالي�ني المستهلكني على مستوى المنطقة، وذلك نابٌع 
من كونها إحدى أكرب الشركات العاملة في سوق المواد 

الغذائية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
إلى جانب ريادتها في توفري مجموعٍة كبريٍة من األغذية 

األساسية للمستهلكني في المملكة، كمنتجات األلبان 
والعصائر والمخبوزات والدواجن، وتعمل شركة المراعي 

باستمرار على تعزي�ز مكانتها الرائدة على مستوى 
القطاع بالرتكيز على االبت�كار وطرح العديد من المنتجات 

الجديدة لتلبية االحتياجات المتغرية لعمالئها وتعزي�ز 
دورها المهم في المساهمة بتحقيق األمن الغذائي 

للمملكة.

 أبرز اإلنجازات المالية واالسرتاتيجية
للعام ٢٠٢١م

شهدت شركة المراعي في عام 2021م تحديات فرضتها 
ظروف بيئ�تها التشغيلية ونجحت في تجاوزها لتفي 

بوعودها ألصحاب المصلحة في جميع أنحاء المملكة 
واألسواق الدولية التي تعمل فيها، حيث أظهرت المراعي 

مرونًة كبريًة في أنشطتها التشغيلية لضمان الجودة العالية 
للمنتجات وتوافرها الدائم في األسواق إلى جانب االست�ثمار 

في األصناف األساسية واألسواق االسرتاتيجية لتحقيق 
المزيد من النمو.

وأعلنت الشركة عن است�ثماراٍت جديدٍة بقيمة 6,6 مليار ريال 
سعودي تهدف إلى مضاعفة عملياتها اإلنتاجية في قطاع 

الدواجن بالمملكة بحلول عام 2026م، كما تهدف هذه 
االست�ثمارات إلى زيادة حصة الشركة من الدجاج المربد الذي 

يمثل حاليًا 96% من إنتاجها الكلي فضالً عن زيادة إنتاجها 
وحصتها من الدواجن المجمدة. باإلضافة إلى ذلك، است�ثمرت 
الشركة في تنمية أنشطتها وتواجدها في قطاع المخبوزات 

ودخلت سوق اللحوم الحمراء باست�ثماراٍت أولية بلغت 250 
مليون ريال سعودي. ووسعت من تواجدها االسرتاتيجي من 

خالل االستحواذ على شركة متخصصة في مجال منتجات 
األلبان والعصائر في دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة. 

وحافظت المراعي على حصتها السوقية الرائدة في العديد 
من القطاعات بما فيها منتجات األلبان والعصائر والدواجن. 

كما سجل إجمالي اإليرادات للعام 2021م نموًا بنسبة %3، 
بينما انخفض صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة بنسبة 

21% مقارنًة بالعام 2020م.

وانطالقًا من التزام شركة المراعي الدائم بتقديم "جودٍة 
تستحق الثقة" فقد أطلقت الشركة مجموعًة متنوعًة من 

المنتجات الجديدة لتلبية أذواق المستهلكني على اختالفها. 
وواصلت العمل عن كثب مع الشركاء والعمالء والموردين عرب 

سلسلة القيمة لزيادة الكفاءة واألداء والموثوقية خالل 
التقلبات السوقية المستمرة وحالة عدم اليقني التي 

صاحبت تفشي جائحة كوفيد-19.

تحتل شركة المراعي المرتبة 
األولى في قطاع السلع 

االستهالكية في منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا، وتعد 
أكرب شركة ألبانٍ مت�كاملة رأسيًا 

على مستوى العالم، وأكرب 
شركٍة متخصصٍة في تصنيع 

المواد الغذائية والمشروبات 
وتسويقها في المنطقة. وُتعترب 
مجموعة صافوال المساهم األكرب 

في شركة المراعي حيث تملك 
34.5٢% من أسهم الشركة.

١5.85
اإليرادات

)مليار ريال سعودي(
االست�ثمارات في قطاع األغذية

شركة المراعي

وحافظت المراعي على 
حصتها السوقية الرائدة 

في العديد من القطاعات 
بما فيها منتجات األلبان 

والعصائر والدواجن.

الحصة 
السوقية

نسبة ملكية 
مجموعة صافوال

%34.5٢

١,564
٢٠٢٠١,984

٢٠٢١١,564

صافي الربح
)مليون ريال سعودي(

٢٠٢٠١5.36

٢٠٢١١5.85

١.59
٢٠٢٠٢.٠٢

٢٠٢١١.59

ربحية السهم
)ريال سعودي(
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نبذة عن مجموعة شركات الكبري
تقوم مجموعة شركات الكبري بتصنيع ومعالجة 

وتسوي�ق وتوزيع أكرث من 200 منتجًا من األغذية 
المجمدة التي تحظى برضا المستهلكني وثقتهم في 
المنطقة، وتشمل منتجات المجموعة الدجاج واللحوم 

والمأكوالت البحرية والمأكوالت الخفيفة والوجبات 
السريعة. وتمتلك المجموعة 3 مصانع رئيسية في 

اإلمارات العرب�ية المتحدة والمملكة العرب�ية السعودية، 
وت�تمتع بشبكة توزيع خاصة تضم 9 مستودعات مربدة 

تغطي أكرث من 11 ألف منفذ بيع في دول مجلس 
التعاون الخليجي.

أبرز اإلنجازات المالية واالسرتاتيجية 
للعام ٢٠٢١م

واصلت مجموعة الكبري أداء دوٍر مهٍم في توفري 
األطعمة المجمدة عالية الجودة لعمالئها في جميع أنحاء 

دول مجلس التعاون الخليجي رغم الصعوبات والتحديات 
التي اتسمت بها السوق لهذا العام، وقد انكمش قطاع 

األغذية المجمدة في العام 2021م بسبب تحديات سلسلة 
التوريد والتغري الذي طرأ على التشريعات والقوانني في 

المملكة العرب�ية السعودية مما أدى إلى اضطراب في 
عمليات التوريد وارتفاع ت�كاليف اإلنتاج.

 ورغم أن إي�رادات الكبري قد حققت نموًا هامشيًا عن 
مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 إال أن هذا العام قد 
شهد انخفاضًا في اإليرادات بنسبة 13% مقارنة بالعام 

2020م نتيجة انخفاض المبيعات في المملكة العرب�ية 
السعودية بشكلٍ أساسيٍّ بسبب اضطراب عمليات التوريد 

ومستوى المبيعات المرتفع في عام 2020م بسبب 
الجائحة، وبلغ إجمالي الربح 230 مليون ريال سعودي 

بانخفاٍض يقدر بنسبة 13% عن العام الماضي، في حني 
ظلت هوامش الربح اإلجمالية متماشيًة إلى حدٍّ كبري مع 

مستويات العام 2019م أي ما قبل جائحة كوفيد-19. 
وبلغت األرباح قبل مصاريف التموي�ل واالستهالك والزكاة 
والضرائب 114 مليون ريال سعودي بهوامش قدرت بنسبة 

18%، في حني بلغ صافي الدخل 81 مليون ريال سعودي 
بصافي هوامش ربحية تقدر بنسبة %13.

ورغم ذلك، واصلت مجموعة شركات الكبري القيام بدوٍر 
بارٍز في تحقيق اسرتاتيجية مجموعة صافوال الهادفة 
إلى رفع مساهمة األصناف ذات القيمة المضافة إلى 

محفظتها من المواد الغذائية، كما تدعم »الكبري« الجهود 
القائمة التي تستهدف التوسع في قاعدة التصنيع 

المحلي وسلسلة التوزيع المربدة في المملكة العرب�ية 
السعودية والمساهمة في تعزي�ز األمن الغذائي 

للمملكة من خالل منشأة اإلنتاج والمعالجة التي أقامتها 
في »مدينة الملك عبداهلل االقتصادية«، وتخطط خالل 

السنوات القادمة للقيام بتوسعاٍت ت�كميليٍة إضافيٍة 
لخطوط التصنيع والمستودعات المربدة التابعة لها حول 

المملكة.

تحتل مجموعة شركات الكبري 
مكانًة بارزًة على خارطة موردي 

األغذية المجمدة في منطقة 
الشرق األوسط، وقد تواجدت 

في دول مجلس التعاون 
الخليجي منذ العام ١974م. 
وتعد مجموعة صافوال أكرب 

مساهٍم في مجموعة شركات 
الكبري بامتالكها حصًة تبلغ %5١ 

من أسهمها.

االست�ثمارات في قطاع األغذية

مجموعة 
شركات الكبري

تدعم "الكبري" الجهود القائمة 
التي تستهدف التوسع

في قاعدة التصنيع المحلي 
وسلسلة التوزيع المربدة في 

المملكة العرب�ية السعودية، 
والمساهمة في تعزي�ز األمن 

الغذائي للمملكة من خالل 
منشأة اإلنتاج والمعالجة 

الجديدة التي أقامتها 
في مدينة الملك عبد اهلل 

.)KAEC( االقتصادية

توسعة قاعدة 
التصنيع في 

المملكة

نسبة ملكية 
مجموعة صافوال

%5١

اإليرادات
)مليون ريال سعودي(

8١
٢٠٢٠١٠7

٢٠٢١8١

صافي الربح
)مليون ريال سعودي(
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٢٠٢٠737

٢٠٢١643
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واصلت بنده في تطبيق 
توجهها وأهدافها 

االسرتاتيجية للعام ٢٠٢١م، إذ 
كان الهدف الرئيس لربنامجنا 

للتحول االسرتاتيجي منذ 
عام ٢٠١8م هو إنشاء "متاجر 

تقليدية ذات كفاءة عالية لبيع 
منتجات التجزئة"، وبالتالي 

تحقيق هدف بنده المتمثل 
في تحقيق أداء ماليًا قويًا 
وزيادة قيمة األعمال إلى 

أقصى حدٍّ ممكن.

594,357

٢٠٢١594,357

٢٠٢٠6٢8,١89

المساحة البيعية 
لبنده )م٢(

١95

٢٠٢١١95

٢٠٢٠٢٠5

إجمالي عدد 
متاجر بنده

387

٢٠٢١

385 ٢٠٢٠

387

إجمالي عدد 
فروع هرفي

االست�ثمارات في 
قطاع التجزئة

واصل قطاع التجزئة في صافوال رحلة 
التحول واالبت�كار خالل العام 2021م بالرغم 

من الكثري من التحديات والمتغريات التي 
ألقت بظاللها على سوق التجارة الحديثة 

وتجارة التجزئة في المملكة.
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االست�ثمارات في قطاع التجزئة

شركة بنده للتجزئة

نسبة ملكية 
صافوال

%98.87

واصلت اآلثار التي خلفتها جائحة كوفيد-1٩ في خفض مبيعات المواد الغذائية على 
مستوى القطاع في العام 2021م، يضاف إليها آثار تغريُّ سلوك المستهلك في 

المملكة، حيث اتخذ منحى يميل نحو الرتكيز على المنتجات األساسية وذات قيمة 
أقل كلفة على إثر زيادة ضري�بة القيمة المضافة التي أثرت على تفضيالت العمالء 

وميولهم، فضالً عن استمرار مغادرة الوافدين للمملكة.

ونتيجًة لذلك فقد سجل قطاعا الهايربماركت والسوبرماركت في المملكة أول 
انكماٍش لهما على اإلطالق في عام 2021م، حيث سجال تراجعًا بنسبة ٩% )بعد 
تعديل ضري�بة القيمة المضافة( مقارنًة بالسنة السابقة، في حني تراجع سوق 
السلع االستهالكية سريعة التداول خالل العام بنسبة 4.٨% )بعد تعديل ضري�بة 

القيمة المضافة(، وذلك استنادًا إلى المراجعة المالية التي أجرتها شركة "نيلسني 
" على قطاع التجزئة على مدى 11 شهرًا انتهت في نوفمرب 2021م )وفق أحدث 

المعلومات المتوفرة وقت نشر هذا التقري�ر(.

وتحقيقًا لهدفنا الدائم المتمثل في تحسني تجربة عمالئنا باستمرار مع الحرص 
على حماية حصتنا السوقية في بيئٍة مليئٍة بالتحديات، است�ثمرنا في هوامشنا 

الربحية من خالل إطالق حملة "َضِمّنا أقل سعر" خالل العام، حيث شملت هذه 
الحملة عناصَر مختارة أبرزها المواد الغذائية، إلى جانب توسيع خدماتنا عرب مختلف 

قنوات البيع.

وقد سمح لنا هذا بالتفوَق في أداء األسواق التي نعمل فيها وتحقيق نموٍّ في 
الحصة السوقية بلغ 0,5% مقارنًة بالعام الماضي لتصل إلى 24,4% في متاجر 

الهايربماركت والسوبرماركت في عام 2021م، مما مكننا من المحافظة على ريادتنا 
السوقية رغم احتدام البيئة التنافسية التي شهدت افت�تاح 1٦ متجرًا جديدًا للعديد 

من منافسينا في عام 2021م وحده.

األداء المالي لبنده في عام ٢٠٢١م
سجلت شركة بنده للتجزئة إي�راداٍت بلغت 10.4٨ مليار ريال سعودي لهذا العام وهو 

ما يمثل انخفاضًا نسبته 10% عن عام 2020م؛ ويعود السبب الرئيس في هذا 
االنخفاض إلى تراجع حجم سلة التسوق، ال سيما إذا ما قارناه بالزيادة التي حدثت 

أثناء اإلغالق في عام 2020م، ومع ذلك ورغم الضغط المستمر على سوق التجارة 
الحديثة وتجارة التجزئة في المملكة فإن إي�رادات بنده للعام 2021م تعكس 

مستويات ما قبل الجائحة إلى حدٍّ كبري.

بلغ إجمالي الربح لهذا العام 2 مليار ريال سعودي، كما سجل القطاع هذه السنة 
ٍ إجماليًا بلغ 22%، وهو أقل من نظريه في عام 2020م. هامش ربح

اإليرادات
)مليار ريال(

١٠.48
عدد العمالء

)مليون(

9٠+

ُتعد شركة بنده للتجزئة 
"بنده" عالمة تجارية معروفة 

وموثوق بها في قطاع تجزئة 
المواد الغذائية في المملكة 

العرب�ية السعودية، وإحدى أكرب 
سالسل متاجر التجزئة الحديثة 
في المنطقة بتواجدها في 

أكرث من 4٠ مدينة من خالل ١9١ 
متجرًا منتشرًة في جميع أنحاء 

المملكة العرب�ية السعودية، 
باإلضافة إلى 4 متاجر في 

جمهورية مصر العرب�ية. 

بنده تواصل رحلة التحول االسرتاتيجي

في المرحلة الهامة التي تمر بها بنده إزاء است�كمال تحولها االسرتاتيجي 
والشروع في هذه الرحلة، شهدت بنده وضع اسرتاتيجية تفصيلية لربنامج 

تنشيط تجربة العمالء الذي يتضمن تنفيذ الركائز االسرتاتيجية على مستوى 
متاجر بنده. وتهدف االسرتاتيجية إلى تحسني تجربة العمالء بصفٍة عامة مع 

تحقيق االستفادة المثلى من متاجرنا وتواجدنا الكبري، حيث حققنا معدل نموٍّ 
إجمالي متناسٍب مع السوق من خالل تحديث بعض فروعنا. كما حققت بنده 

التوازن المطلوب في جانب التواجد الجغرافي وتغطية مناطق التجمع لخدمة 
المواقع االسرتاتيجية والمجتمعات، وألجل هذه الغاية عملت بنده على تجربة 

ٍ في  متجٍر واحٍد في الرياض كنموذج، مما أدى إلى نتائج ناجحٍة وتحسنٍ مشجع
األداء.
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وبلغ مجموع األرباح قبل مصاريف التموي�ل واالستهالك والزكاة 
والضرائب التي حققتها بنده في 2021م ٦10 مليون ريال سعودي 

مقارنًة بـ 1,000 مليون ريال سعودي في عام 2020م، وي�رجع السبب 
في ذلك إلى حدٍّ كبيٍر إلى انخفاض اإليرادات والربح اإلجمالي رغم 

انخفاض الت�كاليف العامة في عام 2021م.

وقد أغلقنا 10 متاجر خالل العام 2021م مما أدى إلى تقليص 
 تواجدنا إلى 1٩5 متجرًا في المجمل، منها 4 متاجر في مصر، 

وقد اغلقنا هذه المتاجر تماشيًا مع اسرتاتيجيتنا في التواجد 
 الجغرافي التي ننتهجها بهدف تحقيق االستفادة القصوى 

من شبكة متاجرنا وتحسني جودة األرباح.

إنشاء "متجر المستقبل" من بنده
واصلت بنده في تطبيق توجهها وأهدافها االسرتاتيجية للعام 
2021م، إذ كان الهدف الرئيس لربنامجنا للتحول االسرتاتيجي منذ 

عام 201٨م هو إنشاء "متاجر تقليدية ذات كفاءة عالية لبيع 
منتجات التجزئة"، وبالتالي تحقيق هدف بنده المتمثل في تحقيق 

أداء ماليًا قويًا وزيادة قيمة األعمال إلى أقصى حدٍّ ممكن.

وفي عام 2021م، نجحنا في إنجاز النموذج األولي من هذه 
المتاجر الجديدة، مما حفزنا لتعميم التجربة على شبكة متاجر بنده 
الحالية ووضع توقعاٍت ماليٍة تؤكد أن بنده تسري بخطى ثابتٍة نحو 

تحقيق طموحاتها المالية.

ويعد إطالق هذا المتجر النموذجي لحظًة بالغة األهمية في 
مسرية تطور بنده، حيث يشتمل المتجر على أحدث المفاهيم 

واألساليب المتبعة في أقسام األغذية الطازجة والمواد 
الغذائية وغري الغذائية في متاجرنا والتي تجمع بني تفضيالت 

المستهلكني المتزايدة لألغذية المجمدة والصحية، وبني أقسام 
التجميل والمواد غري الغذائية والمقاهي.

ويهدف النموذج األولي الذي طرح في متجٍر واحٍد في العام 
2021م إلى تقديم تجربة تسوق ال مثيل لها لعمالئنا من خالل 
توفري رحلة عميل مصممة بعناية تضم نقاطًا ووسائل رئيسة 

للتواصل مع العمالء داخل المتجر إلى جانب مرافق لخدمة العمالء 
كطوابري المحاسبة الفردية والمحاسبة الذاتية، وخدمة "اطلب 

واستلم"، والمرافق ذات القيمة المضافة كالمقاهي.

ومن األمور المهمة لنجاح تفعيل نموذج السحب والجذب الجديد 
هذا هو الحاجة إلى ضمان توافر المنتجات بكمياٍت مناسبة على 

مستوى المتاجر، ولتحقيق هذه الغاية عملت بنده على وضع 
وتنفيذ منهجياِت تجديٍد مبت�كرٍة من شأنها تمكني الت�كامل 

والسالسة في سلسلة توريٍد تعتمد على سهولة االتصاالت 
ومرونتها بني جميع اإلدارات المعنية.

كما ركزت بنده في عام 2021م بشكلٍ كبيٍر على تطوي�ر نماذج 
القوى العاملة لكافة الوظائف العاملة في متاجر بنده مع 

الرتكيز على تنفيذ التوصيات ذات الصلة لضمان تحقيق األهداف، 
ج ذلك بإنشاء "معسكر تدريب" لتطوي�ر الكفاءات المطلوب  وُتوِّ

توافرها في مديري المتاجر ومساعديهم، وتعريفهم بنموذج 
بنده الجديد وبالتالي مساعدتهم على اكتساب أهم الكفاءات من 

حيث الرتكيز على العميل والكفاءة المالية والتشغيلية.

االستفادة من التقنية واالبت�كار
في إطار رحلتنا الرقمية المتواصلة، التزمنا بإجراء است�ثماراٍت 
كربى في التقنيات الحديثة، حرصًا على جعل بنده تحتل مكانًة 
رائدًة بوصفها منظومًة تعتمد على البيانات وتفهم سلوك 

المستهلك بصورٍة فريدة.

اعتمدت بنده استخدام نظامني أساسي�ني جديدين في عام 2021م، 
وهما نظام "أوراكل كور " ونظام "أوراكل فيوجن"، لدعم جميع 
األنشطة التجارية وتحسني اإلدارة المالية وإعداد التقاري�ر حول 

هذه العمليات التجارية األساسية.

ويعد تنفيذ هذين النظامني من صميم رحلة بنده نحو التحّول في 
مجال تقنية المعلومات إذ من شأنه أن يضيف إليها قدراٍت 

إضافيًة جديدة كإدارة عالقات العمالء، وتحسني التنبؤ بالطلب 
والتخطيط لتجديد الموارد في عام 2022م، وألن هذين النظامني 
الجديدين يعتمدان على التقنيات السحابية فمن شأنهما تمكني 

بنده كذلك من االستفادة من التطوي�ر المستمر للقدرات الجديدة 
التي تضيفها الشركة المطورة للنظامني إليهما في المستقبل.

كما طورت بنده تطبيقًا مخصصًا للموظفني وأطلقته في عام 
2021م، وي�جمع التطبيق العديد من المعلومات الرئيسية في 

مكانٍ واحٍد لدعم موظفي بنده في أعمالهم اليومية إلى جانب 
تحسني إمكانية التواصل بينهم.

كما زاد هذا النموذج األولي من تقدم أهدافنا االسرتاتيجية من 
خالل الجمع بني فري�ق عملٍ متعدد الوظائف من بنده إلنجازه خالل 
إطاٍر زمنيٍّ ضيق، مما ساهم في إنشاء روابط أساسية ومهمة 
بني منسوبينا من شأنها أن تشكل قاعدة انطالقٍ أساسيًة لنجاح 

تعميم هذا النموذج الجديد عرب شبكة متاجر بنده بأكملها.

وقد احتفى عمالئنا بهذا النموذج بحماٍس شديٍد تجلى في 
مظاهر التعبري التلقائي التي تنم عن رضا المتسوقني وكذلك 

على وسائل التواصل االجتماعي، باإلضافة إلى إجراء دراسٍة في 
أول متجٍر نموذجي على مجموعٍة من العمالء الذين يتسوقون 

بشكلٍ حصريٍّ تقري�بًا مع منافسينا.

وقد ساعد نجاح المفهوم الجديد على توجيه بنده نحو منهجيٍة 
ت�تمحور حول العميل، كما كان له أكرب األثر في إلهامنا إلطالق 

برنامج تنشيط تجربة العمالء الجديد.

متفانون في تحسني تجربة عمالئنا
 شجعتنا اسرتاتيجية التواجد الجغرافي إلى إطالق برنامج تنشيط 

تجربة العمالء الذي يستهدف ترقية مظهر متاجرنا وأجوائها 
الداخلية فضالً عن تعزي�ز تجربة العمالء داخل المتجر بالكامل.

وكما أطلقت بنده في عام 2021م مبادرة "برنامج المتسوق 
الخفي" لضمان االتساق في تنفيذ برنامج تنشيط تجربة العمالء 

وت�أثريه، ثم أتَبَعت ذلك بقياس صافي نقاط الرتوي�ج تمهيدًا إلنجاح 
بدء التعميم الكامل لربنامج التنشيط.

ومنذ عام 201٨م، واصلت بنده تحسني جودة المنتجات التي 
تبيعها في منافذها المختلفة بجعلها أكرث تركيزًا على العمالء 

ل نموذج أعمال بنده من نموذج الدفع إلى نموذج  مما حوَّ
السحب والجذب، الذي تستعيد فيه بنده السيطرة على أرففها 

لتلبية الطلب واحتياجات التسوق الخاصة بالمستهلكني. وقد دفع 
ذلك بنده إلى إعادة التفكري في أصنافها المتعددة ومنتجاتها 

المتنوعة فضالً عن قواعد التسوي�ق وتخطيط المتاجر من خالل 
إنشاء مناطق جديدة تستهدف تحسني تجربة العميل.

االست�ثمارات في قطاع التجزئة

بنده في عام ٢٠٢٢م

تركز اسرتاتيجيتنا اآلن تركيزًا راسخًا على تعزي�ز النمو 
المستدام والمربح من خالل تسريع تحقيق القيمة على 
مستوى أعمالنا الرئيسية على امتداد متاجرنا القائمة 

مستفيدين من كل المبادرات المستقبلية ومستلهمني من 
نجاح "متجر المستقبل" النموذجي.

ستواصل بنده مستفيدًة من اتجاهات السوق على تخصيص 
است�ثماراٍت اسرتاتيجيٍة لتطوي�ر بنيتها التحتية الرقمية بما 

يسمح لها بالتوسع والتنويع فيما تقدمه إلى جانب 
المساهمة في زيادة الكفاءة التشغيلية ال سيما من خالل 

تحسني إمكانات التوصيل إلى باب العميل باإلضافة إلى 
مجموعٍة متنوعٍة من برامج أتمتة أنشطة العمل داخل 

المتاجر، مستهدفني تحسني تجربة التسوق لجميع عمالئنا 
على مستوى كافة قنواتنا المختلفة.

كما ركزت بنده في عام ٢٠٢١م بشكلٍ كبيٍر على شركة بنده للتجزئة
تطوي�ر نماذج القوى العاملة لكافة الوظائف 

العاملة في متاجر بنده مع الرتكيز على تنفيذ 
التوصيات ذات الصلة لضمان تحقيق األهداف.

47 46

التقري�ر االسرتاتيجيمجموعة صافوال التقري�ر السنوي 2021



 نبذة عن »هرفي«
ت�أسست شركة هرفي للخدمات الغذائية في العام 

1981م، وتملك وتشغل سلسلة مطاعم هرفي الرائدة 
للوجبات السريعة التي تضم 387 فرعًا في جميع أنحاء 

المملكة، باإلضافة إلى العديد من المطاعم خارج 
المملكة بنظام االمتياز في الكويت وبنغالديش. كما 

تدير وتشغل الشركة سلسلة محالت للحلويات في 
المملكة وتعمل على خلق قيمٍة مضافٍة بصفتها شركًة 

تقدم خدماٍت غذائيًة مت�كاملًة ومتنوعة من خالل 
تشغيلها لمنشآتها التي تملكها والتي تعمل في 

تصنيع الخبز، والكيك، والشابورة واللحوم.

أبرز اإلنجازات المالية واالسرتاتيجية 
للعام ٢٠٢١م

كانت »هرفي« وعلى مدى عقدين من الزمان بالنسبة 
لمجموعة صافوال عالمَتها التجارية المميزة التي 
استحوذت على ثقة العمالء ومحبتهم في قطاع 

مطاعم الوجبات السريعة، وعندما بدأ السوق 
السعودي هذا العام في االنفتاح واالنتعاش بعد اآلثار 

السلبية التي خلفتها جائحة كوفيد-19 في قطاع 
المطاعم تمكنت »هرفي« من اكتساب الزخم 

واالستفادة من الطلب المتزايد على الوجبات السريعة.

كما َخَطت »هرفي« خطوَة اسرتاتيجيَة لتوسيع انتشارها 
الجغرافي هذا العام من خالل توقيع مذكرة تفاهم مع 

شركة "إيت رايت للخدمات الغذائية" لمنحها أحقية 
االمتياز التجاري الفت�تاح 50 مطعمًا من مطاعم 

»هرفي« على مدار 10 سنواٍت بدولة نيجرييا، أكرث الدول 
سكانًا في قارة أفريقيا، كما افت�تحت »هرفي« فرعها 
الخامس في بنغالديش مدفوعًة بنجاح الفروع األربعة 

األولى في هذه الدولة اآلسيوية.

وحققت الشركة ربحًا إجماليًا قدره 385 مليون ريال 
سعودي وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 54% عن عام 

2020م، في حني بلغ صافي الربح 161 مليون ريال 
سعودي، وبلغت اإليرادات 1,314 مليون ريال سعودي.

شركة هرفي للخدمات 
الغذائية هي إحدى أبرز 

سالسل مطاعم الوجبات 
السريعة في المملكة. وُتعد 
مجموعة صافوال المساهَم 

األكرب في شركة هرفي 
للخدمات الغذائية بحصٍة تبلغ 

49% من رأسمال الشركة.

االست�ثمارات في قطاع التجزئة

شركة هرفي 
للخدمات الغذائية

قامت هرفي باتخاذ خطوة 
اسرتاتيجية لتوسيع انتشارها 

الجغرافي هذا العام من خالل 
توقيع مذكرة تفاهم مع شركة 

إيت رايت للخدمات الغذائية 
لمنحها أحقية االمتياز التجاري 
الفت�تاح 5٠ مطعًما من مطاعم 

هرفي على مدار ١٠ سنوات.

التواجد 
الجغرافي

نسبة ملكية 
مجموعة صافوال

%49

١.3١
اإليرادات

)مليار ريال سعودي(

١6١
٢٠٢٠53

٢٠٢١١6١

صافي الربح
)مليون ريال سعودي(

٢٠٢٠١.٠7

٢٠٢١١.3١

٢.49
٢٠٢٠٠.8٢

٢٠٢١٢.49

ربحية السهم
)ريال سعودي(
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موظفونا

واصلنا في عام 2021م حماية 
منسوبينا والمحافظة على سياستنا 

الخاصة بمكافأة الموظفني مقابل 
األداء، مرسخني مكانة المجموعة 

بصفتها الخيار األول للتوظيف في 
قطاعي األغذية والتجزئة.

يضم إطار تعزي�ز قيمة الموظفني في صافوال برنامج متعدد الركائز 
ويهدف إلى استقطاب الكوادر والكفاءات البشرية واالحتفاظ بها 

وتحفيزهم من أجل تطوي�ر فري�ق عمل يتمتع بمهارات وإمكانات عالية، 
مع دعم األهداف الوطنية للتوطني.

تفاعل الموظفني 
ومشاركتهم

 التوازن بني 
العمل والحياة 

الشخصية

 تحسني ثقافة 
بيئة العمل

المحافظة 
على صحة وحياة 
الموظفني في 

مكان العمل

تعزي�ز قيمة 
موظفينا
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موظفونا

أثمن أصولنا

تسعى صافوال من خالل مبادرات وبرامج 
الموارد البشرية أن تصبح الخيار األول 

للتوظيف في قطاعي األغذية والتجزئة في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

وتستهدف تقديم قيمة فريدة وبيئة عمل 
داعمة وعادلة لكافة منسوبيها، من خالل 

توفري فرص للتطوي�ر الوظيفي، وبرامج 
للت�أمني الطبي والصحة البدنية والنفسية 

وتقوية العالقات االجتماعية بني الموظفني 
وتعزي�ز روح الفري�ق والمشاركة. 

ُتقّدر صافوال موظفيها وتضع مصلحتهم فوق كل اعتبار، وقد 
حرصت طوال عام 2021م على ضمان حمايتهم وسالمتهم من 

أي أخطار جراّء جائحة كوفيد-1٩، األمر الذي يعكس األولوية 
الرئيسية السرتاتيجيتها المتطورة والمواكبة في مجال الموارد 

البشرية في الحفاظ على الصحة البدنية والنفسية لموظفي 
المجموعة وتعزي�ز رفاهيتهم االجتماعية.

كما تظل صافوال ملتزمة بتوفري بيئة عمل محّفزة للنجاح 
وداعمة للنمو واالزدهار والتميز، باإلضافة إلى فرص التطوي�ر 
الذاتي وبرامج التدريب التي تقدم مسارات است�ثنائية للتطوي�ر 

المهني لموظفيها عرب جميع عملياتها التشغيلية.

فلسفة إدارة الموارد البشرية

وتركز كل يوم على:

تعزي�ز قيمة موظفينا 

استقطاب أفضل 
الكوادر والكفاءات 

البشرية المتاحة 
واالحتفاظ بها 

لتلبية الطلب الحالي 
والمستقبلي

االلتزام بالتوطني 
وتحسني السمعة 

التوظيفية

الرتوي�ج لبيئة 
تشاركية تهدف 

إلى دعم التغي�ري 
وزيادة اإلنتاجية

االستفادة من 
التقنية، ووسائل 

التواصل 
االجتماعي 

واألنظمة الحديثة، 
لرفع مستوى 
جودة خدمات 

الموارد البشرية

تطوي�ر فري�ق عمل 
عالي المهارة 

قادر على التعلم، 
والقيادة، 

واالستجابة 
للتحديات

الموازنة بني 
ت�أمني الموارد 

وإدارة الت�كاليف

يضم إطار تعزي�ز قيمة الموظفني في صافوال برنامج متعدد الركائز ويهدف إلى استقطاب الكوادر والكفاءات البشرية 
واالحتفاظ بها وتحفيزهم من أجل تطوي�ر فري�ق عمل يتمتع بمهارات وإمكانات عالية، مع دعم األهداف الوطنية للتوطني.

وُتجسد الركائز األربعة الخاصة بالموظفني أهداف صافوال المتمثلة في توفري بيئة عمل وثقافة مهنية فريدة وُمجزية. 
وت�تضمن هذه الركائز ما يلي:

تسعى مجموعة صافوال أن تصبح الخيار األول للتوظيف 
في قطاعي األغذية والتجزئة في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، وهي غاية عليا ت�تجسد في اسرتاتيجيتها 

للموارد البشرية. وُيلخص مبدأ "قيمة أساسها القيم" الذي 
تسرتشد به صافوال رؤيتها ورسالتها والتزامها بالقيم 

والثقافة المؤسسية.

ركيزة تفاعل الموظفني 
ومشاركتهم

تهدف الربامج إلى تحسني 
مستوى تفاعل موظفي 

صافوال على أساس االحرتام، 
والثقة، واألمانة، وااللتزام، 

والتواصل المفتوح بني 
صافوال ومنسوبيها.

ركيزة المحافظة على 
صحة وحياة الموظفني 

في مكان العمل
تهدف الربامج إلى دعم 

وتشجيع موظفي صافوال 
وعائالتهم على العيش 

بأسلوب حياة صحي.

ركيزة التوازن بني العمل 
والحياة الشخصية

تهدف الربامج إلى إبراز 
مدى تميز صافوال في 

ضمان أن يتمتع موظفوها 
بمزي�ج مثالي من الحياة 
المهنية واألسرية دون 

أي ت�أثري على اإلنتاجية أو 
الكفاءة.

ركيزة تحسني ثقافة بيئة 
العمل

برامج تهدف إلى إبراز 
القيم والمواقف والمعاي�ري 

والقناعات المشرتكة التي 
يجسدها موظفو صافوال 

وتحدد ثقافتها.

٢3,643
عدد الموظفني
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المقر 
الرئيس

6,33٠

شركة صافوال 
لألغذية

١7,٢59

شركة بنده 
للتجزئة

١7,89٠
الموظفني في السعودية

54

المقر 
الرئيس

المقر 
الرئيس

المقر 
الرئيس

المقر 
الرئيس

١,٢66

شركة صافوال 
لألغذية

شركة صافوال 
لألغذية

شركة صافوال 
لألغذية

شركة صافوال 
لألغذية

١6,57٠

شركة بنده 
للتجزئة

شركة بنده 
للتجزئة

شركة بنده 
للتجزئة

شركة بنده 
للتجزئة

١,3١8
الموظفات السعوديات

١٠54١,٢54

6,596
الموظفني السعودي�ني

376٠65,953

4١5
الموظفني من ذوي اإلعاقة

١١٠٠3١4
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موظفونا

وخالل عام 2021م، حرصت صافوال على إطالق مجموعة من 
المبادرات والربامج لدعم موظفيها عرب كل ركيزة من الركائز 
األربعة، والتي ُصممت لتوفر لموظفيها تجربة عمل ُمجزية 

ومثمرة على نحِو فريد.

وتّضمن ذلك جهود صافوال لالحتفاظ بالكفاءات والكوادر 
الموهوبة وذات األدوار المهمة والحساسة من خالل برنامج 

الحوافز طويلة األجل لكبار التنفيذي�ني، والذي تم إطالقه في عام 
2020م لتحقيق األهداف االسرتاتيجية للمجموعة. وفي عام 

2021م، بدأت صافوال المرحلة الثانية من برنامج إعادة شراء 
أسهمها حيث اشرتت ٣4٩,0٧٦ سهم بمتوسط سعر ٣٩.٨٩ ريال 

سعودي للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية ت�تجاوز 1٣.٩ مليون 
ريال.

أظهرت نتائج االستبيان الذي أُجري خالل عام 2021م ضمن برنامج 
"طّور" لقياس مدى ارتباط ومشاركة الموظفني أن معدل ارتباط 

وانتماء موظفي صافوال بلغ ٨0%، وهو ما يمثل تحسنًا ملموسًا 
على المدى الطوي�ل بعد أن حصلت صافوال على ٦4% في المرة 

األولى التي أُجري فيها هذا االستبيان. كما نظّمت صافوال رحلة 
للموظفني لزيارة مصنع مجموعة الكبري - إحدى الشركات العاملة 

التي استحوذت عليها صافوال مؤخرًا – وذلك بهدف تعزي�ز معرفة 
الموظفني بالمحفظة االست�ثمارية للمجموعة.

وفي عام 2021م، صنفت مجموعة صافوال كأحد أفضل بيئات 
العمل من قبل منظمة "أفضل بيئة عمل" العالمية والتي ُتعنى 

بت�كريم بيئات العمل المتميزة والموثوقة وعالية األداء حول 
العالم.

وفي إطار الربامج التي تندرج ضمن ركيزة المحافظة على صحة 
وحياة الموظفني في مكان العمل، عقدت صافوال شراكة مع 

وزارة الصحة لتوفري لقاحات لفريوس كوفيد-1٩ ولقاحات 
اإلنفلونزا الموسمية لموظفيها؛ وعقدت شراكة مع مجموعة 
مستشفيات سعودية رائدة لتقديم الرعاية الصحية للموظفني 

داخل مقر المجموعة؛ وواصلت جهودها لرفع مستوى الوعي 
لدى الموظفني من خالل المبادرات الصحّية كاليوم العالمي 

لمكافحة التدخني، وي�وم الصحة العالمي، وشهر التوعية بسرطان 
الثدي، واليوم العالمي للسكري. وأشار ٩4% من الموظفني 

الذين شملهم استبيان صافوال إلى أن المجموعة ت�تخذ اإلجراءات 
االحرتازية المناسبة لمنع تفشي "كوفيد-1٩"، بينما أكد ٩2% أن 

مجموعة صافوال مكان عمل آمن وصحي.

واصلت صافوال كذلك انتهاج سياسات ُتراعي موظفيها 
وعائالتهم كخيارات العمل المرن، والعمل عن ُبعد، ضمن مبادرات 

التوازن بني العمل والحياة الشخصية، إضافة إلى ضمان توافر 
مرافق برج مجموعة صافوال باستمرار كالعيادة الداخلية، 

والحضانة، والمطعم، والمتجر. إلى جانب ذلك، قمنا بتحسني 

كما أطلقت بنده عددًا من المبادرات التي تستهدف تعزي�ز ارتباط 
الموظفني ومشاركتهم في عام 2021م، بما في ذلك حملة 

استمرت لمدة شهر لرفع مستوى الوعي بني موظفيها حول 
رؤية ورسالة بنده الجديدتني. كما أجرت حمالت أخرى ناجحة 

تضمنت جهودًا على مستوى الشركة لنشر الوعي حول 
سياستها الخاصة بالسلوك المهني والقيم األخالقية؛ وأربعة 

اجتماعات افرتاضية لإلعالن عن االسرتاتيجية السنوية؛ وحملة 
توعية بدليل سياسة الموارد البشرية الجديد.

وفي أكتوبر 2021م، عقد الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة 
اجتماعًا افرتاضيًا مباشرًا مع الموظفني من مختلف اإلدارات 

والمتاجر والمستويات المهنية ، بهدف إتاحة الفرصة للموظفني 
لعقد مناقشة مفتوحة وطرح أسئلتهم واهتماماتهم مباشرة 
إلى الرئيس التنفيذي وأعضاء الفري�ق التنفيذي، من أجل تشجيع 

التواصل المفتوح والمواءمة التنظيمية.

 استجابة صافوال المستمرة 
لجائحة كوفيد-١9

ّظل تركيز صافوال منصبًا على صحة وسالمة الموظفني 
وعائالتهم والعمالء والمجتمع ككل مع التخفيف التدري�جي 

للقيود واإلجراءات االحرتازية وعودة الحياة إلى طبيعتها بصورة 
حذرة خالل عام 2021م.

واصلت لجنة األزمات التي شكّلتها صافوال اإلشراف على 
االستجابة للجائحة ضمان التنفيذ والتقيد التام باإلجراءات 
االحرتازية والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية في 
المملكة، بما فيها وزارة الصحة، لمنع تفشي كوفيد-1٩. 

وتضمنت تلك اإلجراءات االستخدام اإللزامي للكمامات، والتباعد 
االجتماعي، واإلجراءات االحرتازية لدخول الزوار إلى المقر الرئيس 

للمجموعة.

وبالتعاون مع وزارة الصحة، واستجابًة لتوصيتها بضرورة حصول 
جميع األشخاص على اللقاح الُمضاد لـ كوفيد-1٩، وّفرت صافوال 

للموظفني وعائالتهم جرعات اللقاح األولى في مكاتب برج 
مجموعة صافوال.

باالستفادة من ترتيبات العمل عن ُبعد التي تم وضعها في 
العام السابق، حافظت صافوال على قدرتها على االنتقال إلى 

العمل عن ُبعد بسرعة وكفاءة حسب اإلجراءات والتوجيهات 
المعمول بها لمواجهة الجائحة.

برنامج العروض واألسعار التفضيلية لتقديم مجموعة واسعة من 
الخصومات والعروض الحصرية من العالمات التجارية الرائدة 

للموظفني وعائالتهم وسهلنا الوصول إلى ذلك من خالل تطبيق 
خاص بالهواتف الذكية.

وقد أشار )٨1%( من الموظفني الذين شملهم استبيان صافوال 
إلى أن المجموعة توفر مزايا خاصة ومتميزة، وقدمت خططًا 

مناسبة للعمل عن ُبعد خالل جائحة كوفيد-1٩ )٩2%( وتشجع 
الموظفني على تحقيق التوازن بني حياتهم العملية وحياتهم 

الشخصية )٨1%(.

 مزايا الموظفني وبرامج الت�كافل 
وتعزي�ز العالقات 

واصلت صافوال تقديم مجموعة فريدة من المميزات المالية 
لموظفيها، كربنامج القروض السكنية للموظفني السعودي�ني، 

وت�أمني "ت�كافل" لدعم عائالت الموظفني في حالة وفاة الموظف 
أو إصابته بالعجز الدائم أو الجزئي ال قدر اهلل، بجانب مبادرة 

صندوق "تعاون" لمساعدة صغار الموظفني في التعامل مع 
الحاالت المادية الطارئة، والتي استفاد منها 4٧ موظفًا بصرف 

٣02,10٨ ريال سعودي لهم في عام 2021م.

واست�كماالً لربامجها في إطار ركيزة تحسني بيئة العمل، قامت 
صافوال بت�كريم موظفني مختاري�ن تقديرًا الستمراريتهم ومدة 

خدمتهم مع المجموعة في عام 2021م. كما قامت صافوال 
بإعادة تفعيل برنامج الموظفني االجتماعي "صلة"، إلتاحة الفرصة 

للتواصل واألنشطة االجتماعية غري الرسمية خارج مكان العمل، 
وانشأت "حائط الشكر والتقدير" حيث يمكن للموظفني التعبري عن 

شكرهم وتقديرهم لبعضهم البعض.

وشهد عام 2021م أيضًا إطالق مشروع جديد لتعزي�ز ثقافة شركة 
صافوال لألغذية ومواءمتها عرب الوحدات التشغيلية، حيث بدأت 

مبادرة "تحسني ثقافة المنظمة" بإجراء استبيان للوحدات 
التشغيلية، والذي أجاب عليه ٨٦% من الموظفني )5.200 موظف( 

وقدم ٣4 جلسة مناقشة مركزة لجمع البيانات من أجل وضع خطط 
العمل المؤسسية للبدء في تطبيقها عام 2022م.

وفي عام 2021م، واصلت شركة بنده للتجزئة تجربة وتحسني 
الحلول الخاصة بعملية التحول، استعدادًا للبدء في تطبيقها 
بالكامل خالل عام 2022م، وتّضمن ذلك االستعدادات إلطالق 

"اسرتاتيجية الموظفني" الجديدة والشاملة، ومواصلة العمل 
على تحديد آلية مساهمة النموذج التشغيلي للموارد البشرية 

للشركة في تنفيذ اسرتاتيجيتها الخمسية وتحقيق التحول من 
خالل ترسيخ ثقافة إدارية جديدة.

أظهرت نتائج االستبيان الذي أُجري خالل عام ٢٠٢١م 
ضمن برنامج "طّور" لقياس مدى ارتباط ومشاركة 

الموظفني أن معدل ارتباط وانتماء موظفي صافوال 
بلغ 8٠%، وهو ما يمثل تحسنًا ملموسًا على المدى 
الطوي�ل بعد أن حصلت صافوال على 64% في المرة 

األولى التي أُجري فيها هذا االستبيان. 

تفخر مجموعة صافوال بكونها رائدة في جهود 
التوطني، حيث يمثل الموظفون السعوديون 

أكرث من 73% من فري�ق العمل حسب إحصائيات 
المجموعة بنهاية عام ٢٠٢١م.

التوطني

%73
إدارة الكفاءات والتوطني 

تفخر مجموعة صافوال بكونها رائدة في جهود التوطني ، حيث 
يمثل الموظفون السعوديون أكرث من ٧٣% من فري�ق العمل 
حسب إحصائيات المجموعة بنهاية عام 2021م. وهذه النسبة 

العالية للتوطني تعكس مدى التزام المجموعة الراسخ بأهداف 
رؤية المملكة 20٣0. كما حافظت صافوال على معدل است�ثنائي 

لالحتفاظ بالموظفني السعودي�ني خالل العام بنسبة ٦.٩4% 
و٩2.5٩% من إجمالي عدد الموظفني في عام 2021م، وحافظت 

على وجودها في النطاق البالتيني في تصنيف نطاقات على 
مستوى المجموعة.

يعمل لدى شركة صافوال لألغذية فري�ق عمل ُمتنوع يضم 200,٦ 
موظف عرب مقراتها اإلدارية والشركات التابعة لها، بما في ذلك 

شركة عافية العالمية، والشركة المتحدة للسكر، والشركة الدولية 
للصناعات الغذائية. ومما يعكس التقدم الملموس للمجموعة 
نحو تحقيق أهداف التوطني وتعزي�ز مشاركة المرأة في سوق 

العمل، فإن 4٣% من موظفي شركة صافوال لألغذية هم 
سعودي�ني. وفي الوقت نفسه، وبالنسبة لفري�ق عمل شركة بنده 

للتجزئة البالغ قوامه 1٦,4٩1 موظفًا، فإن الشركة ُتنفذ مجموعة 
من مبادرات وأنشطة التوطني، مما يعكس التزاماتها بسياسات 

ومستهدفات التوطني للمجموعة.

كما نّفذت شركة بنده للتجزئة خطة إلجراء تعديالت على رواتب 
الموظفني السعودي�ني في عام 2021م امت�ثاالً لقرار وزارة الموارد 
البشرية والتنمية االجتماعية برفع الحد األدنى لألجور للمواطنني، 

مما أسفر عن تعديل جميع رواتب المواطنني السعودي�ني الذين 
يقل دخلهم عن الحد األدنى الذي حددته الوزارة. عالوة على ذلك، 
أعادت الشركة إطالق شراكتها مع صندوق تنمية الموارد البشرية 

)هدف( في عام 2021م، حيث قامت بتعي�ني وت�أهيل موظفني 
سعودي�ني جدد وفقًا لإلجراءات المطلوبة. وأخريًا، أعادت الشركة 
تصميم برنامج حوافز الموظفني لضمان ت�آزر جميع فري�ق عملها 

في المتاجر وتعاونهم لتحقيق األهداف العامة بنجاح.

التنوع
لطالما كانت مجموعة صافوال تؤمن إيمانًا راسخًا بأهمية التنوع 

وتعمل لرتجمة قناعتها هذه على أرض الواقع ضمن فري�ق 
عملها، حيث تسعى جاهدة لتحقيق التوازن العادل لموظفيها من 

الجنسني وإتاحة الفرص المالئمة لألشخاص ذوي اإلعاقة. وتمثل 
الموظفات 1٩% من إجمالي تعداد فري�ق عمل المجموعة، في 

حني أن نسبة الموظفات ضمن فري�ق عمل شركة صافوال لألغذية 
هي 5% و2% من األشخاص ذوي اإلعاقة، وتوظف شركة بنده 

للتجزئة 1,2٩5 موظفة و2٨٧ شخصًا من ذوي اإلعاقة.
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موظفونا

التعلم والتطوي�ر
حافظت صافوال على استمرارية برامج التطوي�ر والتدريب المهني 

على كافة المستويات خالل العام، وواصلت تعاونها مع كلية 
"إنسياد" لتطوي�ر الموظفني ذوي اإلمكانات العالية من خالل 

تسجيلهم ضمن برنامج "تطوي�ر القادة المستقبلي�ني". وعقدت 
شراكة مع منصة "يوديمي" العالمية المختصة في تقديم 

التدريب عرب اإلنرتنت، للسماح للموظفني بالوصول إلى منصة 
تعليمية عرب اإلنرتنت توفر أكرث من 1٨0 ألف دورة تدري�بية لالختيار 

من بينها بأكرث من ٧5 لغة مختلفة.

ال يزال تخطيط التعاقب الوظيفي نقطة محورية ضمن اسرتاتيجية 
الموارد البشرية لصافوال. وقد ركزت عليها المجموعة في عام 
2021م، حيث تضمن، من خالل التخطيط الناجح للتعاقب الوظيفي، 

جاهزيتها في الوقت المناسب لإلحالل في الحاالت الطارئة 
وخصوصًا المرتبطة بالمناصب الرئيسة على مستوى المجموعة.

وفي إطار المضي قدمًا في خطتها لتطوي�ر جميع الموظفني، 
قامت صافوال بتحديث إطار عمل الكفاءات لجميع المستويات في 
المقر الرئيس للمجموعة ليعكس األهداف طويلة األجل المتمثلة 
في وضع خطة تطوي�ر فردية مخصصة، وال سيما للموظفني ذوي 

اإلمكانات العالية والقادة المستقبلي�ني.

واصلت شركة صافوال لألغذية أيضًا تنفيذ برنامج تدريب القيادة 
التنفيذية "اقتداء" بالشراكة مع شركة ماكنزي الشرق األوسط، 

حيث استفاد منه ٣0 مشرتكًا من المستوي�ني اإلداري والتنفيذي 
في عام 2021م، كما قدمت الشركة أنشطة تدري�بية لـ ٦٦1 موظفًا 

وموظفة عرب 10 إدارات و20 موضوعًا تدري�بيًا.

حافظت شركة صافوال لألغذية كذلك على الشراكة مع منصة 
"لينكدإن" لبوابة التعليم اإللكرتوني، وأطلقت عدد من أكاديميات 
المبيعات - في مصر والمملكة العرب�ية السعودية ودول أخرى – 

ودشنت برنامج تنمية الشباب السعودي للرتكيز على تطوي�ر 
الخري�جني.

كجزء من جهود شركة بنده للتجزئة المستمرة لتدريب وتطوي�ر 
رأس المال البشري واالحتفاظ به، تم تسجيل 1٣,044 موظفًا في 

برامج تدري�بية لتنمية مهاراتهم الشخصية والتقنية في عام 
2021م.

يظل رأس المال البشري للمتاجر أحد محاور الرتكيز األساسية في 
برنامج التحول لشركة بنده للتجزئة؛ في عام 2021م، أحرزت 

الشركة تقدمًا كبريًا في هذا المحور، حيث تم تطوي�ر منهجية 
فعالة لتخطيط فرق العمل على مستوى كافة الوظائف مع  

إطالق برامج تدريب وتطوي�ر متخصصة لت�أهيل وتمكني إدارة 
المتاجر من تقديم عمليات المتاجر بكل سهولة ويسر وتحسني 

تجارب العمالء. ومن بني هذه الربامج "برنامج رواد للتطوي�ر" الذي 
يمثل مبادرة رئيسة لخطة التطوي�ر المهني للموظفني 

السعودي�ني بشركة بنده للتجزئة، وكذلك إعدادهم تدري�جيًا للقيام 
بمهام ُعليا كمشرفني، بما يتماشى مع متطلبات الجهات 

الرسمية لتوطني هذه الوظائف.

 دعم موظفي مجموعة صافوال 
خالل عام ٢٠٢٢م

إلى جانب اهتمامها البالغ وحرصها الدائم للحفاظ على سالمة 
موظفيها خالل جائحة كوفيد-1٩، ستواصل مجموعة صافوال بناء 
ثقافتها المؤسسية التي ت�تبلور حول ارتباط ومشاركة الكفاءات 

الرئيسية لتعزي�ز مكانة المجموعة باعتبارها الخيار األول للتوظيف 
في المملكة عمومًا وقطاعي األغذية والتجزئة خصوصًا. 

ستواصل صافوال خالل االثني عشر شهرًا المقبلة البناء على ما 
تحقق من تقدم وإنجاز ضمن مجال تعزي�ز ارتباط الموظفني 

ومشاركتهم، وستستمر في االستماع إلى احتياجات موظفيها 
واهتماماتهم، والعمل برتكيز ومرونة وشفافية لتحقيق 

مستوى متزايد من رضا الموظفني. وسوف تركز تحديدًا على 
إدارة الكفاءات من خالل التقي�يمات الُمفصلة، وخطط تطوي�ر 

الموظفني الُمخصصة، وتطبيق إطار عمل الكفاءات الُمحدث، 
وبرامج التعلم والتطوي�ر الُمحسنة للموظفني من كافة 

المستويات. وستعمل صافوال كذلك على ترسيخ روح اإليجابية 
خالل مجموعة واسعة من األنشطة االجتماعية واللجان وأنشطة 

بناء الفري�ق وغريها من المبادرات والفعاليات التي تركز على 
الموظفني.

ستواصل صافوال جهودها لتحقيق نتائج أفضل على مستوى 
الصحة البدنية والنفسية لموظفيها، وستطلق برامج محددة في 

عام 2022م لتقي�يم متطلبات الموارد البشرية وجمع مالحظات 
الموظفني؛ وزيادة الت�آزر على المستوى القيادي للمجموعة؛ 

وتوسيع قدرات وبرامج إدارة الكفاءات؛ وتحديد الموظفني 
المتميزي�ن وإعادة األنشطة االجتماعية الرئيسة بعد تخفيف 

القيود واإلجراءات االحرتازية المفروضة لمواجهة جائحة 
كوفيد-1٩.

وفي الوقت نفسه، ستواصل شركة صافوال لألغذية تفعيل 
برنامج "تحسني ثقافة المنظمة" على مدار عام 2022م وسرتكز 
بشكل متزايد على تنمية الكفاءات بني الموظفني في مقراتها 

اإلدارية وعرب الشركات التابعة لها.

وعلى نحو مماثل، ستحافظ شركة بنده للتجزئة على الزخم الذي 
تحقق في بناء نظام قوي إلدارة الكفاءات الستقطاب أفضل 

المواهب في السوق مع االحتفاظ كذلك بالموظفني في عام 
2022م.

باإلضافة إلى ذلك، ت�تطلع شركة بنده لمواصلة تنفيذ مبادراتها 
المتنوعة لضمان تحقيق أعلى مستوى ممكن من السعادة 

والصحة والتقدم الوظيفي لفري�ق عملها المتميز خالل العام 
المقبل.

وفوق ذلك كله، سوف تضاعف مجموعة صافوال جهودها 
والتزاماتها لالستفادة من اسرتاتيجية الموارد البشرية لرتسيخ 

مكانتها كخيارًا أوالً للتوظيف في قطاعي األغذية والتجزئة في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من خالل توفري تجربة 

عمل ُمجزية ومثمرة لموظفيها ضمن بيئة فريدة تحفزهم على 
النمو واالزدهار وتحقيق التطلعات المهنية والشخصية. 

لجنة العالقات الحكومية 
تهدف إلى تطوي�ر 

اسرتاتيجية شاملة للعالقات 
الحكومية ذات أهداف 
واضحة، سعيًا إلقامة 

والحفاظ على عالقات 
فعالة مع الوزارات 

والهيئات الحكومية األخرى 
ذات الصلة.

لجنة المسؤولية االجتماعية 
ُتعنى باإلشراف االسرتاتيجي 

على أعمال المسؤولية 
االجتماعية للمجموعة 

واألنشطة المرتبطة بها من 
خالل تحديد أهداف واضحة 

ومشرتكة ومواءمة جهود 
المجموعة وخلق مزايا 

تنافسية من خالل برامج 
مؤسسة عالم صافوال 

واألنشطة ذات الصلة 
بالمسؤولية االجتماعية.

لجنة االستدامة والبيئة 
تسعى إلى تطوي�ر خطة 
اسرتاتيجية لبناء وتنفيذ 

السياسة البيئية للمجموعة، 
باإلضافة إلى اإلشراف على 

جميع األنشطة البيئية في 
مجاالت الطاقة والمياه 
وإدارة النفايات وإعادة 

التدوي�ر واالنبعاثات.

ت�آزر وتضافر جهود 
المجموعة 

بهدف توحيد وتعزي�ز تضافر 
الجهود بني مجموعة صافوال 
وشركاتها العاملة بما يفضي 

إلى تحسني الفوائد واآلثار 
اإليجابية لممارساتها ومبادراتها 
المتعلقة باالستدامة والعالقات 

الحكومية، أنشأت صافوال ثالث 
لجان إدارية جديدة في عام 

2021م، لضمان الكفاءة وتبادل 
المعرفة:
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يضمن إطار عملنا المسؤول خلَق 
قيمٍة مستدامٍة ألعمالنا وألصحاب 

المصلحة الرئيسي�ني.

أنشطة 
أعمالنا

مجتمعنا

قطاع 
موظفينااألعمال

بيئ�تنا

االستدامة 
والمسؤولية 

االجتماعية 

التزاُمنا بتحقيق االستدامة 
جزٌء ال يتجزأ من اسرتاتيجيتنا، 

ومن خالله نواصل أداء أعمالنا 
بمسؤولية سعيًا نحو تحقيق 

أهداف رؤية المملكة 2030.
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تنقسم محفظة 
الربامج طويلة 

المدى للمؤسسة 
تحت أربعة محاور 

تركيز رئيسية، وذلك 
على النحو اآلتي:

محور االستدامة البيئية
برنامج نقدرها

•  نقدرها لقطاع األسر 
والمنازل

•  قدور لألطفال
•  نقدرها لقطاع الفنادق 
والمطاعم والمقاهي

محور تنمية/ تمكني 
اإلنسان

برنامج مكني
•  بوابة مكني للتوظيف

•  مبادرة مكني للوصول 
الشامل

برنامج تمكني الشباب
•  مبادرة مسك صافوال 

حدد مسارك

برنامج عطاء
•  مبادرة التطوع العام

•  مبادرة التطوع 
االحرتافي

محور دعم األعمال
برنامج دعم األعمال
•  مبادرة الشراء من 

الموردين المحلي�ني
 •  مبادرة نمو المنشآت

محور مشاريع مساندة
تقري�ر االستدامة

WRI سالسل اإلمداد
برنامج الشراكات

االستدامة والمسؤولية االجتماعية

إجراءات فّعالة 
وت�أثري مستدام

وتماشًيا مع أفضل الممارسات الدولية المتعارف عليها بني الهيئات مؤسسة عالم صافوال
والمؤسسات المعنية باالستدامة أنشأت مجموعة صافوال في عام 

٢٠١9م مؤسسة عالم صافوال كمؤسسة أهلية غري ربحية مسجلة تحت 
مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية لتعزي�ز التغي�ري 

السلوكي االجتماعي المسؤول في جميع أنحاء المملكة، وذلك 
ت�توي�ًجا لعقوٍد من العمل في المسؤولية االجتماعية، سعت خاللها 

صافوال لتعزي�ز الممارسات المستدامة في المجموعة، وتقديم 
الدعم الالزم للمجتمع في جميع أنحاء المملكة.

رؤيتنا
تطمح مؤسسة عالم صافوال أن ت�كون مؤسسًة تنمويًة 

رائدًة تحقق أثٍر اجتماعي ُمستدام.

رسالتنا
عالم صافوال هي مؤسسة أهلية مختصة في المسؤولية 

االجتماعية في عدة مجاالت، وتسعى لبناء الشراكات 
االسرتاتيجية مع قطاعات األعمال المختلفة وتطوي�ر الربامج 

التنموية وإي�جاد الحلول الُمستدامة التي تعالج احتياجات 
وقضايا المجتمع المحلي.

أجرينا في صافوال تقي�يمًا موسعًا لألهمية النسبية لقضايا 
االستدامة، لفهم احتياجات أصحاب المصلحة وتوقعاتهم 
بشكلٍ أفضل، وحتى نضع في اعتبارنا مجموعة أوسع من 

التحديات، واالتجاهات الوطنية واإلقليمية والعالمية.

لقد تعاوّنا مع أصحاب المصلحة الداخلي�ني والخارجي�ني لتحديد 
أهم قضايا االستدامة ألعمالنا، كما استندنا إلى عدد من 

المعاي�ري واأُلطر باإلضافة إلى أفضل الممارسات الدولية من 
أجل تصميم وإجراء تقي�يم األهمية النسبية وفًقا لقواعد 
المبادرة العالمية إلعداد التقاري�ر )GRI(، وقد شملت هذه 

العملية المراحل اآلتية:

من النتائج المهمة لعملية التقي�يم تطوي�ُر مصفوفة األهمية 
النسبية الخاصة بمجموعة صافوال، والتي توضح جميع القضايا 

الجوهرية وتحدد أولوياتها. تؤكد األهمية النسبية التزامنا 
باالستدامة، وهي أداة مهمة للغاية في إدارة المخاطر 
وتحديد الفرص، إذ كشفت لنا عن ٣0 موضوًعا جوهرًيا عرب 

محاورنا االسرتاتيجية الخمسة: الموظفون، والمجتمع، 
والقطاع، والبيئة، وأنشطة األعمال.

التحديد
 تحديد الموضوعات 

الجوهرية المحتملة

ترتيب األولويات
 التقي�يم والرتتيب 

 من ِقبل أصحاب 
المصلحة الداخلي�ني 

والخارجي�ني

المصادقة واالعتماد
•   االلتزام بأفضل األساليب 

والمعاي�ري واألطر والتوجه 
االسرتاتيجي

•   التحقق من صحة 
الموضوعات

التواصل
التواصل عن طري�ق 

تقري�ر االستدامة

هيكل برامج المؤسسة

تقي�يم األهمية النسبية

انسجامًا مع مكانتها المرموقة بصفتها شركًة وطنيًة رائدًة في 
مجال االستدامة في المملكة العرب�ية السعودية، تظل مجموعة 

صافوال ملتزمًة بتحقيق تقدٍم إي�جابيٍّ للمملكة ومجتمعاتها، وكذلك 
لموظفيها، ولمختلف قطاعات األعمال والبيئة.

ُتعد االستدامة جزًءا ال يتجزأ من ثقافتنا المؤسسية، وركًنا أصياًل في 
تركيزنا االسرتاتيجي وسلوكنا التنظيمي، وقد أحرزنا تقدًما كبرًيا خالل 

السنوات في إضفاء الطابع المؤسسي على نهجنا في مجال 
االستدامة والمسؤولية االجتماعية بهدف تحسني األثر الذي نحدثه 

بما يتماشى مع اسرتاتيجيتنا، وتحقيق أهداف مؤسسة عالم 
صافوال، وتحقيق الطموحات الشاملة لرؤية المملكة 20٣0 وأهداف 

التنمية المستدامة لألمم المتحدة.

لطالما كان التزام مجموعة صافوال 
الراسخ تجاه المجتمعات واألفراد 

الذين نعمل على خدمتهم في صميم 
اسرتاتيجيتنا وأعمالنا وثقافتنا، حيث 

يؤثُر على تفكرينا وي�وجه أعمالنا، ويدعم 
سعينا لتحقيق أثٍر أكرب وخلق قيمٍة 

مستدامٍة لجميع أصحاب المصلحة.

 إطار مسؤول ألنشطة األعمال 
في مجموعة صافوال

يضمن إطار عملنا المسؤول خلَق قيمٍة مستدامٍة ألعمالنا 
وألصحاب المصلحة الرئيسي�ني.

اسرتاتيجيتنا في االستدامة
 

تلتزم مجموعة صافوال بخلق قيمة مضافة ومستدامة لجميع أصحاب المصلحة، وفي أنحاء المملكة العرب�ية السعودية، ولتحوي�ل 
هذا الطموح إلى واقع، توفر اسرتاتيجيتنا في االستدامة خارطَة طري�قٍ واضحًة للنجاح في مجموعٍة واسعٍة من المجاالت 

المختلفة، والتي سيتم تنفيذها إلى حد كبري من خالل مؤسسة عالم صافوال المستحدثة.

موظفينا

توفري بيئة عملٍ ذات 
مستوى عالمي 

ودعم الموظفني.

•  صحة الموظفني

•  التنوع والشمول

بيئ�تنا

التقليل من ت�أثري 
عملياتنا على البيئة.

•  استهالك المياه

•  إدارة الهدر

مجتمعنا

القيام بدور رائد 
لدعم وطننا 
ومجتمعاتنا.

•   مبادرة »دع 
الباقي لهم«

قطاع األعمال

الريادة في قطاعات 
األعمال لخلق قيمٍة 

مستدامة.

•   صحة المستهلك 
والتغذية

•   جودة المنتج 
واالبت�كار

•   التوريد واإلمداد 
والمشرتيات

أنشطة أعمالنا

ضمان إدارة أعمال 
المجموعة بفعالية 

ونزاهة.

•   الحوكمة الفعالة
•   اسرتاتيجية 

واست�ثمارات 
المجموعة

•   إدارة المخاطر 
واستمرارية 

األعمال

محور  
برنامج  

مبادرة  
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إجراءات فّعالة وت�أثري مستدام

برنامج "نقدرها" 
 

يسعى الربنامج الذي أطلقته مجموعة صافوال إلدارة وتقليل 
الهدر الغذائي، تحت مسمى "نقدرها"، إلى معالجة هذه 

القضية الوطنية المهمة من خالل استهداف شريحتني 
 HORECA رئيسيتني، وهما: قطاع األسر والمنازل، وقطاع

)الفنادق والمطاعم والمقاهي(، ويسعى الربنامج إلى تحقيق 
أثٍر مستداٍم من خالل زيادة الوعي بمخاطر الهدر الغذائي.

وقد ُنفذت العديد من الحمالت الناجحة خالل عام 2021م لتعزي�ز 
أهداف برنامج "نقدرها"، بما في ذلك حملة التوعية المجتمعية 

التي أطلقها "برنامج نقدرها" للحد من الهدر الغذائي خالل 
شهر رمضان المبارك تحت مسمى )أبدعي_وقّدري_وغرّيي(، 

حيث استهدفت الحملة قطاع األسر والمنازل في المملكة 
بشكلٍ أساسي لرتكز على محور التخطيط وتقدير حصص 

الطعام، كما ورّكزت الحملة على كون اإلبداع في الطهي ال 
يتعارض مع تقدير الحصص وتخطيط الكميات المناسبة من 

الطعام، وقدمت أفكاًرا وأدواٍت عمليًة من شأنها المساعدة 
على إحداث تغي�يٍر إي�جابيٍّ في عادات المستهلكني في الشراء 
واألكل والطهي، وهو ما يوفر بدوره الوقت والجهد والمال 

لألسر ويقلل هدر الطعام في نهاية المطاف.

وقد حققت الحملة التي أطلقت عرب مختلف القنوات نجاًحا 
ٍ إلكرتونيٍّ مصغر،  مذهاًل، وكانت قد اشتملت على موقع

ووصفاٍت غذائية، ومسابقٍة وغري ذلك الكثري، وحققت الحملة 
أهدافها في الوصول إلى الجمهور المستهدف بنسبة وصول 

تقدر 45٣% كما زاد عدد زوار الموقع االلكرتوني بنسبة %1٦٨ 
عن الهدف المنشود.

برنامج مكني 
 

ُعرَِفت مجموعة صافوال على مستوى المنطقة وعلى مستوى 
قطاعات أعمالها بمكانتها المتميزة وريادتها والتزامها الدائم 

بتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة في جميع أنحاء المملكة، وتعترب 
مجموعة صافوال من األعضاء المؤسسني لشبكة )قادرون( 

ألصحاب األعمال واإلعاقة. 

كّرست مجموعة صافوال برنامجها الراسخ "مكني" لزيادة عدد 
األشخاص ذوي اإلعاقة في وظائف القطاع الخاص، حيث أسهم 

الربنامج في توظيف 1,2٧٣ شخًصا من ذوي اإلعاقة منذ انطالقه 
في عام 2010م، وقّدم العديد من برامج التدريب المجانية للهيئات 

الحكومية، والمنظمات غري الحكومية، وشركات القطاع الخاص 
حول دعم األشخاص ذوي اإلعاقة والتفاعل معهم.

وقد سهلت بوابة "مكني" اإللكرتونية توظيَف العديد من األشخاص 
ذوي اإلعاقة منذ إنشائها في عام 201٧م بما في ذلك 52 

شخًصا في عام 2021م، وتهدف البوابة إلى الجمع بني الباحثني 
عن عمل من ذوي اإلعاقة من ناحية وأصحاب العمل في القطاع 

الخاص من ناحيٍة أخرى.

The Valuable 500 مجموعة صافوال تنضم إلى المبادرة العالمية
أثبتت مجموعة صافوال خالل هذا العام مرًة أخرى التزامها بدعم 

األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل االنضمام إلى المبادرة العالمية 
The Valuable 500، وهو تجمع أعمالٍ عالمي يت�ألف من 500 رئيٍس 
تنفيذيٍّ وشركاتهم يعملون جميًعا على ابت�كار حلولٍ للمساهمة 

في دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع.

ويهدف هذا التجمع العالمي إلى تعزي�ز دمج األشخاص ذوي 
اإلعاقة في المجتمع من خالل قطاع األعمال والصناعة 

باعتبارهما محرَكنْي رئيسي�ني للتغي�ري االجتماعي، وذلك من خالل 
إدراج المواضيع الخاصة باإلعاقة على جدول أعمال الشركات 

وأولوياتها ومبادراتها االسرتاتيجية.

وُتعد مجموعة صافوال ثاني شركة سعودية تنضم إلى هذا 
المبادرة القيِّمة، بجانب 40 شركًة أخرى من الشرق األوسط و120 

شركة من قارة آسيا و500 شركة من جميع أنحاء العالم.

التوعية لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة
خالل عام 2021م، تم إطالق حملٍة تابعٍة لربنامج "مكني" لزيادة 
الوعي حول أهمية تمكني األشخاص ذوي اإلعاقة سواء في 

منظومة األعمال أو بني عامة الناس، حيث سعت الحملة من خالل 
عدٍد من مقاطع الفيديو القصرية الشيقة إلى بناء الثقة وتعزي�ز 

التطوي�ر الذاتي للباحثني عن عمل من األشخاص ذوي اإلعاقة 
بهدف زيادة الوعي المجتمعي بهذه الفئة المهمة، وتعزي�ز 

شمولية الفرص الوظيفية وإتاحتها للجميع، إلى جانب المساعدة 
في تغي�ري السلوكيات السلبية السائدة بني رجال األعمال تجاه 

األشخاص ذوي اإلعاقة وتعزي�ز ت�كافؤ الفرص ونشر أفضل 
الممارسات والنصائح للتعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة. وقد 

حققت الحملة نجاًحا باهًرا واستهدفت أصحاب العمل في 
القطاعني العام والخاص، والباحثني عن عمل من ذوي اإلعاقة، 
والمؤسسات الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة، والمنظمات غري 

. الحكومية والمجتمع بشكلٍ عامٍّ

برنامج "اكتشف مسارك"
 

أطلقت مؤسسة عالم صافوال تحت محور تمكني اإلنسان بالشراكة 
مع مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخريية" الربنامج التدري�بي 

"اكتشف مسارك" الذي يأتي بهدف است�كشاف الميول المهنية 
للشباب وتمكني طالب المرحلة الثانوية في المملكة العرب�ية 

السعودية من اختيار المسار الوظيفي األنسب لهم.

ويتضمن الربنامج التعليمي التفاعلي رحلًة تعليميًة مت�كاملًة عرب 
منصٍة إلكرتونية متخصصٍة تستهدف دعم الطالب وأهاليهم 

وت�تضمن أربع مساراٍت تعليميٍة مرتابطة ت�تناول ما يلي:

اكتشاف الذات. 1

اكتشاف المسارات المهنية. 2

اكتشاف الخيارات التعليمية . ٣

اكتشاف مهارات اتخاذ القرار المهني. 4

وقد أثار إطالق الربنامج هذا العام اهتماًما وتفاعاًل كبريي�ن بني 
الفئات المستهدفة، حيث سجل فيه أكرث من ٣4,000 طالٍب ووليِّ 

أمٍر ومعلم، وبلغت ساعات التعلم 40,000 ساعة، وبلغ عدد الطالب 
ٍ خالل العام 4,٣٨٨ طالًبا، وتعتزم  الذين أتموا الربنامج بنجاح

المجموعة إطالق الربنامج للمرة الثانية في عام 2022م لزيادة 
التفاعل والت�أثري الذي يتمتع به هذا الربنامج الناجح.

إطالق حمالت توعوية حول تقليل الهدر الغذائي
تماشيًا مع أهداف الربنامج لتقليل الهدر الغذائي والحد منه، أطلق 

برنامج "نقدرها" العديد من الرسائل المرئية والحمالت التوعوية 
مستهدفًا فئات الشباب وأطفال المدارس )٦-10( اعوام، عرب عدد 

من منصات التواصل االجتماعي. 

التعاون ألجل التحول
شهد هذا العام أيًضا تنسيًقا وثيًقا مع برنامج التحول الوطني 

بهدف دراسة سبل التعاون وصناعة مبادرات ُمستدامٍة ذات عالقٍة 
بملف الهدر الغذائي في المملكة العرب�ية السعودية، وقد قدم 

فري�ق مؤسسة عالم صافوال ٧ مقرتحاٍت لربامج ومبادرات للتعاون، 
أثمرت عن التزاماٍت واتفاقيات تعاونٍ يبدأ العمل بها في عام 

2022م وتهدف إلى العمل المشرتك في:

قياس مؤشر الفقد والهدر بطريقٍة مستدامة . 1

 التعاون مع الجهات الحكومية لتنفيذ الحمالت التوعوية . 2
التي تساهم في زيادة األثر المتوقع من مبادرة "الحد من 

الفقد والهدر في األغذية".

بناء الشراكات والقدرات
ت�تمتع صافوال بمكانٍة فريدٍة ُتمكُِّنها من إحداث ت�أثيٍر إي�جابيٍّ في 

تقليل الهدر الغذائي مما يساهم في تحقيق األهداف الوطنية، 
وذلك لكونها شركة است�ثمار اسرتاتيجية قابضة رائدة في قطاَعْي 

األغذية والتجزئة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
 )WRI( وت�تعاون مؤسسة عالم صافوال مع معهد الموارد العالمية
ٍ مصمٍم خصيًصا لمجموعة صافوال، والذي من شأنه أن  لبناء برنامج

يعرض جميع الموضوعات التي يتم تناولها في التدري�بات العالمية 
"10*20*٣0"، ولكن بعد تخصيصها للسوق السعودي، كما يلتزم المعهد 

في إطار الربنامج الُمعد خصيًصا لصافوال بتقديم الدعم للشركات 
التشغيلية المشاركة أثناء تنفيذها لنهج "اإلجراء المستهدف".

ويشتمل الربنامج التدري�بي المقرر إطالقه بحلول بداية عام 2022م 
على الوحدات اآلتية:

 1.  مقدمة حول "10*20*٣0" ومنهج "اإلجراء المستهدف 
")Target-Measure-Act(

وصف طرق قياس الفقد والهدر في األغذية  .2

األسئلة المتداولة حول القياس واإلبالغ  .٣

تطوي�ر اسرتاتيجيات الحد من الفقد والهدر الغذائي  .4

رصد التقدم والحفاظ عليه بمرور الوقت  .5

برامج مؤسسة عالم صافوال في عام ٢٠٢١م

• صفحة انرتنت خاصة للحملة

•  كتيب )وصفات مقّدرة(

• المنشورات الرئيسية

• فيديو الحملة األساسي

• المسابقة

•  القصص التفاعلية على 
االنستجرام

•  التعاون مع مؤثري وسائل 
التواصل االجتماعي

نقاط اتصال المستهلك 
لحملة رمضان

Negaderha
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الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة: 
ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل 
وتعزي�ز فرص التعّلم مدى الحياة للجميع

الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة: 
ضمان إتاحة المياه النظيفة وخدمات 

الصرف الصحي للجميع

الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة: 
ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة 

الحديثة الموثوقة والمستدامة بت�كلفة 
ميسورة

الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة: 
تعزي�ز النمو االقتصادي الشامل والمستدام، 

والتوظيف، وتوفري العمل الالئق للجميع

الهدف 9 من أهداف التنمية المستدامة: 
إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، 

وتحفيز التصنيع المستدام، وتشجيع االبت�كار

الهدف ١٢ من أهداف التنمية المستدامة: 
ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج 

مستدامة

دعمنا لرؤية المملكة ٢٠3٠

إجراءات فّعالة وت�أثري مستدام

يتسق التزام مجموعة صافوال االسرتاتيجي ومنهجها في 
االستدامة الذي تجسده مؤسسة عالم صافوال بشكل كامل 

مع األهداف والمرت�كزات التي وضعتها مختلف الهيئات 
المحلية والجهات الحكومية، وعلى رأس ذلك رؤية المملكة 

20٣0، لذا فقد عملت المجموعة على وضع جهودها في 
إطار يكفل تقديم الدعم للنجاح طوي�ل األجل للمملكة العرب�ية 

السعودية الذي رسمت معالَمه هذه الرؤية الطموحة 
لمستقبل المملكة على أساس ثالثة محاور:

وتركز اسرتاتيجية النمو في صافوال في إطار هذه الرؤية 
على المبادرات التي تعود بالفائدة المباشرة على 

المسؤولية االجتماعية واالقتصادية للمملكة وبناء وطنٍ 
مزدهٍر واقتصاٍد أكرث ديناميكيًة وقوة.

تسرتشد التزامات صافوال المتنوعة في مجالي االستدامة والمسؤولية االجتماعية باألهداف وأفضل الممارسات المتبعة في 
 ،)GRI(الربامج الدولية والمبادرات العالمية، بما في ذلك إعداد تقاري�ر االستدامة وفق معاي�ري المبادرة العالمية إلعداد التقاري�ر

ومعاي�ري وإفصاحات ستاندرد آند بورز العالمية لإلفصاح والشفافية )S&P(، وأهداف األمم المتحدة السبعة عشر للتنمية 
المستدامة.

يمكن ربط اسرتاتيجيتنا بـ ٦ أهداٍف من أصل 1٧ هدًفا من أهداف التنمية المستدامة وهي:

بينما نتطلع قدًما إلى عام 2022م، ال تزال جهود مجموعة 
صافوال تركز على دعم المملكة العرب�ية السعودية ومجتمعاتها 

من خالل مجموعٍة واسعٍة من أنشطة المسؤولية االجتماعية 
ومبادرات االستدامة.

وستزداد قوة مؤسسة عالم صافوال من خالل عملها على 
محاورها االسرتاتيجية ومبادراتها المتنوعة التي ت�تماشى مع 
الطموحات واألولويات الرئيسة لرؤية المملكة 20٣0، وسنحرص 

على تحقيق أقصى قدٍر ممكنٍ من الت�أثري فيما يخص مبادرات 
االستدامة والمسؤولية االجتماعية المتنوعة على مدار العام 
المقبل من خالل مجموعٍة من األنشطة والمبادرات التي ت�تسق 

مع اسرتاتيجية مجموعة صافوال ومؤسسة عالم صافوال 
ورؤيتهما.

لمزيٍد من المعلومات حول برامج مجموعة صافوال وإنجازاتها 
في مجال االستدامة والمسؤولية االجتماعية، يرجى االطالع 

على تقري�ر االستدامة لعام 2021م والذي سيصدر في الربع 
الثاني من عام 2022م.

االستدامة والمسؤولية االجتماعية في عام ٢٠٢٢م

توافقنا مع األهداف والمعاي�ري الدولية

 مجتمع 
حيوي

وطن 
طموح

 اقتصاد 
مزدهر
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تقري�ر مجلس 
اإلدارة

إن من أهم عوامل استدامة نجاحنا التزاَمنا الدائم 
بكافة األنظمة والقوانني المعمول بها وحرصنا 
المستمر على توافق ممارساتنا مع أفضل المعاي�ري 
في مجالي حوكمة الشركات وإدارة المخاطر.

68   األنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية
تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة   87

١١9   تقري�ر لجنة المراجعة
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تقري�ر مجلس اإلدارة
األنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية

١( األنشطة الرئيسة للمجموعة:
ت�تضمن المحفظة االست�ثمارية للمجموعة العديد من األنشطة التي تضم: قطاع األغذية الذي يتمثل نشاطه في إنتاج وتسوي�ق وتوزيع زي�وت 

الطعام، والسمن النباتي، وصناعة السكر والمكرونة والمخبوزات والدهون المتخصصة والمعجنات والمأكوالت البحرية واألغذية المجمدة، 
وتصنيع وتوزيع الوجبات الخفيفة الصحية، وبهارات الطهي، والبقوليات، وقطاع التجزئة الذي يدير سلسلة من متاجر البيع بالتجزئة. هذا بجانب 

تملك صافوال لحصص است�ثمارية رئيسة في عدد من الشركات القيادية غري المدرجة والمدرجة في السوق المالية السعودية مثل شركة 
المراعي وشركة هرفي للخدمات الغذائية واللتان تعمالن في قطاعي األغذية والتجزئة، باإلضافة إلى شركات التطوي�ر العقاري مثل شركة 

مدينة المعرفة االقتصادية وشركة مدينة الملك عبداهلل االقتصادية )إعمار( وشركة كنان الدولية للتطوي�ر العقاري وبعض الصناديق 
االست�ثمارية.

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

نوع النشاط الرئيسدولة الت�أسيساسم الشركةم.
الدولة التي تمارس 

فيها نشاطها

نسبة الملكية
)مباشرة وغري 

مباشرة(

رأس المال
وفقًا للقيمة االسمية 

عدد األسهم/الحصصلألسهم والحصص

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

المملكة شركة صافوال لألغذية1.
العرب�ية 

السعودية 
)"السعودية"(

شركة قابضة تدير أغذية
است�ثمارات 

صافوال في مجال 
األغذية داخل 

المملكة وخارجها

2.200.000.000 ريال %100
سعودي

220.000.000

1.4٨0.000.000 ريال ٩٨.٨٧%السعودية، مصرتجزئةالسعوديةشركة بنده للتجزئة2.
سعودي

14٨,000,000

السعودية وبعض شركة قابضةالسعوديةشركة الطعام الجيد٣.
دول الخليج 

العربي

10.000.000 ريال %100
سعودي

1,000.000

شركة المتون 4.
العالمية لالست�ثمار 

العقاري القابضة

100.000.000ريال ٨0%السعوديةعقاريةالسعودية
سعودي

100.000

شركة هرفي 5.
للخدمات الغذائية

مطاعم وصناعة السعودية
المخبوزات

السعودية وبعض 
دول الخليج 
وبنغالديش 

ونيجرييا

٦4٦.٨00.000 ريال %4٩
سعودي

٦4.٦٨0.000

ب. شركات تابعة قابضة وشركات متوقفة النشاط:
٧,200,000 ريال 100%السعوديةشركة قابضةالسعوديةشـركة أديم العرب�ية٦.

سعودي
٧2.000

شركة األطر العرب�ية ٧.
لالست�ثمار التجاري

1.000.00010.000 ريال سعودي100%السعوديةشركة قابضةالسعودية

شركة مدارك ٨.
لالست�ثمارات

المملكة 
األردنية 

الهاشمية 
)األردن(

1.000.0001.000.000 دينار أردني100%األردنشركة قابضة

شركة تطوي�ر ٩.
المجمعات المتحدة

4.000.000400 ريال سعودي٧0%السعوديةمتوقفة النشاطالسعودية

50.0005.000 ريال سعودي100%السعوديةشركة قابضةالسعوديةشركة المتانة القابضة10.

شركة المتانة القابضة:  )٢
 أ. شركات تابعة تحت سيطرة شركة المتانة القابضة: )% تشري إلى الملكية المباشرة وغري المباشرة لشركة المتانة القابضة المملوكة بالكامل 

للمجموعة(
شركة إس جي سي 11.

للمشاريع المحدودة
50.00050.000 دوالر أمريكي100%شركة أوفشورشركة قابضةجزر الكايمن

نوع النشاط الرئيسدولة الت�أسيساسم الشركةم.
الدولة التي تمارس 

فيها نشاطها

نسبة الملكية
)مباشرة وغري 

مباشرة(

رأس المال
وفقًا للقيمة االسمية 

عدد األسهم/الحصصلألسهم والحصص

شركة إس جي سي 12.
لمشروع السوق

50.00050.000 دوالر أمريكي100%شركة أوفشورشركة قابضةجزر الكايمن

شركة صافوال لألغذية:  )3
 أ. شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لألغذية: )% تشري إلى الملكية المباشرة وغري المباشرة لشركة صافوال لألغذية المملوكة بالكامل 

للمجموعة(
إنتاج وت�كري�ر زي�وت السعوديةشركة عافية العالمية1٣.

الطعام
السعودية، )مصر، 

إي�ران، تركيا، 
األردن(

500.000.000 ريال ٩5.1٩%
سعودي

50.000.000

شركة صافوال 14.
لالست�ثمارات الصناعية

205.٩0٧.000 ريال 100%السعوديةشركة قابضةالسعودية
سعودي

205.٩0٧

شركة الملكة 15.
للصناعات الغذائية

2٨٨.٨٩٨.٩٦0 جنيه 100%مصرتصنيع المكرونةمصر
مصري

2٨.٨٨٩.٨٩٦

شركة صافوال لألغذية 1٦.
لألسواق الناشئة

الجزر 
الربيطانية 

العذراء

1٣0.000.000 ريال ٩5.4٣%شركة أوفشورشركة قابضة
سعودي

1٣.000.000

شركة صافوال لألغذية 1٧.
للسكر

50.0005.000 دوالر أمريكي100%شركة أوفشورمتوقفة النشاطجزر الكايمن

شركة صافوال لألغذية 1٨.
العالمية المحدودة 

)اس اف سي أي 
)SFCI

اإلمارات 
العرب�ية 

المتحدة 
)اإلمارات(

500.000500 درهم إماراتي100%اإلماراتشركة قابضة

الشركة الدولية 1٩.
للصناعات الغذائية

تصنيع وإنتاج السعودية
الدهون المتخصصة

10٧.000.000 ريال 100%السعودية
سعودي

10.٧00.000

شركة سيفود 20.
انرتناشيونال تو 

المنطقة الحرة

تجارة المنتجات اإلمارات
البحرية والتوزيع

100.00010 درهم إماراتي100%اإلمارات

شركة عافية العرب�ية 21.
للغذاء

1.000.0001.000 ريال سعودي100%السعوديةشركة قابضةالسعودية

شركة سيفود 22.
انرتناشيونال القابضة

10.00010.000 دوالر أمريكي100%شركة أوفشورشركة قابضةجزر الكايمن

شركة المؤن العالمية 2٣.
القابضة )المؤن(

1.000.0001.000 ريال سعودي100%السعوديةشركة قابضةالسعودية

شركة مراسينا 24.
الدولية لالست�ثمار 
العقاري )مراسينا(

200.000200 ريال سعودي100%السعوديةشركة قابضةالسعودية

شركة مصدر السلع 25.
للتجارة

5.000.000500.000 ريال سعودي100%السعوديةتجارةالسعودية

شركة الوجبات 2٦.
الخفيفة والمكونات 

الغذائية القابضة 
المحدودة )سيفكو(

10.0001.000 دوالر أمريكي100%اإلماراتشركة قابضةاإلمارات
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تقري�ر مجلس اإلدارة
األنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية

نوع النشاط الرئيسدولة الت�أسيساسم الشركةم.
الدولة التي تمارس 

فيها نشاطها

نسبة الملكية
)مباشرة وغري 

مباشرة(

رأس المال
وفقًا للقيمة االسمية 

عدد األسهم/الحصصلألسهم والحصص

ب.  شركات تابعة تحت سيطرة شركة عافية العالمية )% تشري إلى الملكية المباشرة وغري المباشرة لشركة عافية العالمية المملوكة بنسبة ٩5.1٩% 
لشركة صافوال لألغذية(

الجمهورية شركة صافوال بيشهر2٧.
اإلسالمية 

اإليرانية )إي�ران(

٧40.000.000.000 ريال ٩0%إي�رانشركة قابضة
إي�راني

٧40.000.000

شـركة مالينرتا 2٨.
القابضـة المحدودة

1.250.0001.250 يورو100%شركة أوفشورمتوقفة النشاطلوكسمربغ

صافوال لألغذية 2٩.
المحدودة

الجزر 
الربيطانية 

العذراء

52.00052.000 دوالر أمريكي100%شركة أوفشورشركة قابضة

شـركة عافية ٣0.
العالميـة )األردن(

متوقفة النشاط األردن
)تحت التصفية(

األردن، دول بالد 
الشام

٨.000.000٨.000.000 دينار أردني5٧.٩٨%

الجزر شـركة أنفسكز٣1.
الربيطانية 

العذراء

1٣٨.٨4٧1٣٨.٨4٧ دوالر أمريكي٩0%شركة أوفشورمتوقفة النشاط

عافية للتجارة ٣2.
العالمية

الجزر 
الربيطانية 

العذراء

500.000500.000 دوالر أمريكي100%شركة أوفشورمتوقفة النشاط

صافوال لألغذية ٣٣.
العالمية

الجزر 
الربيطانية 

العذراء

50.00050.000 دوالر أمريكي100%شركة أوفشورمتوقفة النشاط

شركة كوغو غيدا ٣4.
ياتوم في ت�كاريت إيه 

إس

2٦.٣01.2٨02.٦٣0.12٨ لرية تركية100%تركياشركة قابضةتركيا

أسيل للغذاء- شركة ٣5.
قابضة

50.00050.000 دوالر أمريكي100%شركة أوفشورشركة قابضةجزر الكايمن

ج. شركات تحت سيطرة شركة صافوال بيشهر )% تشري إلى ملكية شركة صافوال بيشهر المملوكة بنسبة ٩0% لشركة عافية العالمية(
شركة بيشهر ٣٦.

الصناعية
تصنيع زي�وت إي�ران

الطعام
٣,000,000,000,000 ريال ٧٩.٩%إي�ران

إي�راني
٣,000,000,000

شركة طلوع بخش ٣٧.
افتاب

100.000.000.000 ريال 100%إي�رانتجارة وتوزيعإي�ران
إي�راني

100.000.000

شركة صافوال بيشهر ٣٨.
للسكر

100.000.000100.000 ريال إي�راني100%إي�رانتجارة وتوزيعإي�ران

شركة نورتيكا جولدن ٣٩.
ويت

تصنيع األغذية إي�ران
والحلويات

500.000.000.000 ريال ٩0%إي�ران
إي�راني

500.000.000

د. شركات تحت سيطرة شركة صافوال لألغذية المحدودة )% تشري إلى الملكية المباشرة وغري المباشرة لشركة صافوال لألغذية المحدودة المملوكة 
بالكامل لشركة عافية العالمية(

شركة عافية 40.
العالمية- مصر

تصنيع زي�وت مصر
الطعام

154.٦51.500 جنيه ٩٩.٩5%مصر
مصري

٣0.٩٣0.٣00

هـ. شركات تحت سيطرة شركة عافية العالمية- مصر )% تشري إلى الملكية المباشرة وغري المباشرة لشركة عافية العالمية- مصر المملوكة بنسبة 
٩٩.٩5% لشركة صافوال لألغذية المحدودة(

صافوال للتصدير 41.
واالسترياد

5,000,00010,000 جنيه مصري4٩%مصرالتجارة والتوزيعمصر

و. شركة تحت سيطرة شركة كوغو غيدا ياتوم في ت�كاريت إيه إس )% تشري إلى ملكية شركة كوغو غيدا ياتوم في ت�كاريت إيه إس المملوكة بالكامل 
لشركة عافية العالمية(

شركة صافوال غيدا 42.
ساناي ڤي تاكريت 

أنونيم سريكتي 

إنتاج وت�كري�ر زي�وت تركيا
الطعام

4.4٣٣.5٦٩44٣.٣5٦.٩00 لرية تركية100%تركيا

ز. شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لالست�ثمارات الصناعية )% تشري إلى ملكية شركة صافوال لالست�ثمارات الصناعية المملوكة بنسبة %100 
لشركة صافوال لألغذية(

الشركة المتحدة 4٣.
للسكر

٣٩5.000.000 ريال ٧4.4٨%السعوديةإنتاج وت�كري�ر السكرالسعودية
سعودي

٣٩,500.000

نوع النشاط الرئيسدولة الت�أسيساسم الشركةم.
الدولة التي تمارس 

فيها نشاطها

نسبة الملكية
)مباشرة وغري 

مباشرة(

رأس المال
وفقًا للقيمة االسمية 

عدد األسهم/الحصصلألسهم والحصص

ح. شركات تحت سيطرة الشركة المتحدة للسكر )% تشري إلى الملكية المباشرة وغري المباشرة للشركة المتحدة للسكر المملوكة بنسبة ٧4.4٨% 
لشركة صافوال لالست�ثمارات الصناعية(

شركة اإلسكندرية 44.
للسكر- مصر

٦٨.01% مصرإنتاج وت�كري�ر السكرمصر
)٧1.٦٦% مع 

ملكية 
صافوال 
لألغذية(

1.٣5٨.٣٨٨,000 جنيه 
مصري

1,٣5٨,٣٨٨

شركة صناعات سكر 45.
البنجر

1.0001.000 دوالر أمريكي100%شركة أوفشورمتوقفة النشاطجزر الكايمن

ط. شركة تحت سيطرة شركة اإلسكندرية للسكر- مصر )% تشري إلى ملكية شركة اإلسكندرية للسكر- مصر المملوكة بنسبة ٧٣.14% بشكل مباشر وغري 
مباشر لشركة صافوال لألغذية(

شركة اإلسكندرية 4٦.
المتحدة الستصالح 

األراضي

22.500.000 دوالر 100%مصراستصالح األراضيمصر
أمريكي

225.000

ي. شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لألغذية لألسواق الناشئة )% شري إلى ملكية شركة صافوال لألغذية لألسواق الناشئة المحدودة 
والمملوكة بنسبة ٩5.4% لشركة صافوال لألغذية(

المملكة شركة صافوال المغرب4٧.
المغرب�ية 
"المغرب"

إنتاج وت�كري�ر زي�وت 
الطعام

4٦.000.000 درهم 100%المغرب
مغربي

4٦0.000

شركة صافوال لزي�وت 4٨.
الطعام )السودان(

جمهورية 
السودان 

"السودان"

إنتاج وت�كري�ر زي�وت 
الطعام

45.٨00.000 جنيه 100%السودان
سوداني

45.٨00.000

شركة عافية 4٩.
العالمية- الجزائر

الجمهورية 
الجزائرية 

"الجزائر"

إنتاج وت�كري�ر زي�وت 
الطعام

٣.02٨.0٧1.000 دينار 100%الجزائر
جزائري

٣.02٨.0٧1

ك. شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لألغذية العالمية المحدودة )% تشري إلى ملكية شركة صافوال لألغذية العالمية المحدودة المملوكة 
بالكامل لشركة صافوال لألغذية(

شركة بيهتام رويان 50.
كافيه الحديثة

إنتاج أطعمة إي�ران
وحلويات

50,000,000,000 ريال 100%إي�ران
إي�راني

50,000,000

شركة الشرق األوسط 51.
لمشاريع التقنية 

الحديثة

50.00050.000 دوالر أمريكي100%شركة أوفشورشركة قابضةجزر الكايمن

ل. شركة تابعة تحت سيطرة شركتي المؤن ومراسینا )% تشري إلى ملكية شركتي المؤن ومراسینا المملوكتان بالكامل لشركة صافوال لألغذية(
األفق التجارية دي.52.

ام.سي.سي
2.00050 درهم إماراتي100%اإلماراتتجارة وتوزيعاإلمارات

م. شركة تابعة تحت سيطرة شركة الوجبات الخفيفة والمكونات الغذائية القابضة المحدودة: 
)% تشري إلى ملكية شركة الوجبات الخفيفة والمكونات الغذائية القابضة المحدودة والمملوكة بالكامل لشركة صافوال لألغذية(

بايارا القابضة 5٣.
المحدودة

1٣٧,5001٣,٧50,000 دوالر أمريكي100%شركة أوفشورشركة قابضةجزر الكايمن

ن. شركات تابعة تحت سيطرة شركة بايارا القابضة المحدودة )% تشري إلى ملكية شركة بايارا القابضة المحدودة والمملوكة بالكامل لشركة الوجبات 
الخفيفة والمكونات الغذائية القابضة المحدودة )سيفكو(

جايما للصناعات 54.
الغذائية

تجهيز البهارات اإلمارات
والمكسرات 

والبقول

4٨% )الملكية اإلمارات
الفعلية %100(

٣00,000٣00 درهم اماراتي

بايارا مصر المحدودة 55.
)تم تصفيتها في عام 

2021م(

شركة متوقفة مصر
النشاط

--100%مصر

مجموعة بايارا 5٦.
السعودية المحدودة

تجهيز البهارات السعودية
والمكسرات 

والبقول

٣.000.000٣.000 ريال سعودي100%السعودية

بايارا المحدودة شركة 5٧.
منطقة حرة

5,000,000 درهم 100%اإلماراتشركة قابضةاإلمارات
اماراتي
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تقري�ر مجلس اإلدارة
األنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية

نوع النشاط الرئيسدولة الت�أسيساسم الشركةم.
الدولة التي تمارس 

فيها نشاطها

نسبة الملكية
)مباشرة وغري 

مباشرة(

رأس المال
وفقًا للقيمة االسمية 

عدد األسهم/الحصصلألسهم والحصص

كاندو العالمية 5٨.
المحدودة

الجزر 
الربيطانية 

العذراء

إدارة العالمات 
التجارية

50,00050,000 دوالر أمريكي100%شركة أوفشور

كمالي لالست�ثمار 5٩.
المحدودة

10,00010,000 درهم اماراتي100%اإلماراتشركة قابضةاإلمارات

بروفود القابضة ٦0.
المحدودة

10,000100 درهم اماراتي100%اإلماراتشركة قابضةاإلمارات

س. شركة تابعة تحت سيطرة شركة سيفود انرتناشيونال تو المنطقة الحرة )% تشري إلى ملكية شركة سيفود انرتناشيونال تو المنطقة الحرة 
والمملوكة بالكامل لشركة صافوال لألغذية(

شركة سيفود ٦1.
انرتناشيونال ون 

المنطقة الحرة

تجارة المنتجات اإلمارات
البحرية والتوزيع

٨0% )100% مع اإلمارات
ملكية 

صافوال 
لألغذية 

المباشرة(

100.000100 درهم إماراتي

4( شركة بنده للتجزئة 
أ. شركات تابعة تحت سيطرة شركة بنده للتجزئة )% تشري إلى الملكية المباشرة وغري المباشرة لشركة بنده للتجزئة المملوكة بنسبة ٩٨.٨٧% 

لمجموعة صافوال(
شركة المخازن الكربى ٦2.

التجارية 
500.000500 ريال سعودي100%السعوديةتجزئةالسعودية

شركة بنده لخدمات ٦٣.
التشغيل والصيانة 

والمقاوالت

500.000500 ريال سعودي100%السعوديةخدمات وصيانةالسعودية

شركة بنده الدولية ٦4.
لتجارة التجزئة

50.000.00050.000.000 جنيه مصري100%مصرتجزئةمصر

500.000500 ريال سعودي100%السعوديةمتوقفة النشاطالسعوديةشركة بنده للمخبوزات٦5.
شركة عتبة الباب ٦٦.

لالتصاالت وت�كنولوجيا 
المعلومات

200.000200.000 ريال سعودي100%السعوديةالتجارة االلكرتونيةالسعودية

ب. شركة تابعة لشركة المخازن الكربى التجارية )% تشري إلى ملكية شركة المخازن الكربى التجارية المملوكة بنسبة 100% لشركة بنده للتجزئة(
شركة المخابز ٦٧.

والحلويات اللبنانية 
٩5% )٩٩% السعوديةمتوقفة النشاطالسعودية

مع ملكية 
صافوال 

المباشرة(

5.000.0005.000 ريال سعودي

5( شركات مجموعة الكبري
أ. شركات تابعة تحت سيطرة شركة الطعام الجيد )% تشري إلى الملكية المباشرة وغري المباشرة لشركة الطعام الجيد المملوكة بالكامل لمجموعة 

صافوال(
مصنع شركة األغذية ٦٨.

المتنوعة
تصنيع األغذية السعودية

المجمدة
5.000.0005.000 ريال سعودي51%السعودية

شركة الهالل ٦٩.
لالسترياد والتصدير

مملكة البحري�ن 
"البحري�ن"

20.000200 دينار بحريني51%البحري�نتجارة وتوزيع

100100 دوالر أمريكي51%اإلماراتشركة قابضةاإلماراتشركة الكبري القابضة٧0.
شركة األفضل لتجارة ٧1.

المواد الغذائية
٣.000.000 درهم 51%اإلماراتتجارة وتوزيعاإلمارات

إماراتي
٣.000

1٨1.500.000 درهم 51%اإلماراتتجارة وتوزيعاإلماراتشركة مشاريع سهر٧2.
إماراتي

1٨1.500

نوع النشاط الرئيسدولة الت�أسيساسم الشركةم.
الدولة التي تمارس 

فيها نشاطها

نسبة الملكية
)مباشرة وغري 

مباشرة(

رأس المال
وفقًا للقيمة االسمية 

عدد األسهم/الحصصلألسهم والحصص

شركة مصنع سهر ٧٣.
لألغذية

تصنيع األغذية اإلمارات
المجمدة

٣00.000٣00 درهم إماراتي51%اإلمارات

2٧.000.000 ريال 51%السعوديةتجارة وتوزيعالسعوديةشركة األحسن للتجارة٧4.
سعودي

2٧.000

ب. شركات تابعة تحت سيطرة شركة الكبري القابضة )% تشري إلى الملكية المباشرة وغري المباشرة لشركة الكبري القابضة المملوكة بنسبة 51% لشركة 
الطعام الجيد(

شركة مشاريع الصباح ٧5.
للمواد الغذائية

500.000500 درهم إماراتي100%اإلماراتتجارة وتوزيعاإلمارات

شركة كاسكيد لألغذية ٧٦.
البحرية

تصنيع األغذية اإلمارات
المجمدة

٧50.000100 درهم إماراتي100%اإلمارات

شركة كاسكيد ٧٧.
المحدودة 

لالست�ثمارات

125.0001.250 دوالر أمريكي100%اإلماراتشركة است�ثماريةاإلمارات

سلطنة ُعمان شركة األفضل لألغذية٧٨.
"ُعمان"

150.000150.000 ريال عماني100%ُعمانتوزيع أغذية

6( است�ثمارات صافوال في شركات زميلة:
المنتجات الغذائية السعوديةشركة المراعي٧٩.

الطازجة
10.000.000.000 ريال ٣4.52%السعودية

سعودي
1.000.000.000

شركة كنان الدولية ٨0.
للتطوي�ر العقاري

1.200.000.000 ريال 2٩.٩٩%السعوديةالتطوي�ر العقاريالسعودية
سعودي

120.000.000

الشركة المتحدة ٨1.
للسكر، مصر

٣٣.٨2% مصرإنتاج وت�كري�ر السكرمصر
)ملكية 
صافوال 

الفعلية(

1٣٨,٨51,12٨ دوالر 
أمريكي

1٧.٧٣٣.222

شركة مدينة السرية ٨2.
للتطوي�ر العقاري

20.000.000 ريال 40%السعوديةالتطوي�ر العقاريالسعودية
سعودي

200.000

شركة مطوري مدينة ٨٣.
المعرفة االقتصادية

٨٣0.000.000 ريال 2.0٧%السعوديةالعقاراتالسعودية
سعودي

٨٣.000.000

شركة إنتاج كابيتال ٨4.
المحدودة

الجمهورية 
العرب�ية 

التونسية 
"تونس"

إدارة المحافظ 
االست�ثمارية

20٧,200,000  دوالر 4٩%تونس
امريكي

2٦0.000

الشركة المتحدة ٨5.
للزي�وت القابضة 

المحدودة

50.000٣٦,٣51,4٣1 دوالر أمريكي51%شركة أوفشورشركة قابضةجزر الكايمن

7( است�ثمارات متاحة للبيع:
أ. است�ثمارات مدرجة:

مدينة المعرفة ٨٦.
االقتصادية

٣.٣٩٣.000.000 ريال 11.5%السعوديةالتطوي�ر العقاريالسعودية
سعودي

٣٣٩.٣00.000

اعمار المدينة ٨٧.
اإلقتصادية

٨.500.000.000 ريال 0.٨٧%السعوديةالعقاراتالسعودية
سعودي

٨50.000.000

شركة فونيكس ٨٨.
العرب�ية القابضة 

٨٦.٨40.2٩2 دينار 5%األردنالتطوي�ر العقارياألردن
أردني

٨٦.٨40.2٩2

ب. است�ثمارات غري مدرجة:
صندوق است�ثماري السعوديةشركة جسور القابضة٨٩.

)تحت التصفية(
٦00.000.000 ريال 14.٨1%السعودية

سعودي
٦0.000.000

500.000.000 ريال 15%السعوديةإدارة االست�ثماراتالسعوديةشركة سويكورب٩0.
سعودي

50.000.000
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٢( ملخص األداء الموحد للمجموعة
٢-١( ملخص الموجودات والمطلوبات والنتائج المالية آلخر خمس سنوات

أ( مقارنة النتائج المالية في شكل رسم بياني )بمالي�ني الرياالت(:

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

٢٠١7 ٢٠١7١3,6٢9 ٢3,337

٢٠١8 ٢٠١8١4,٢3١ ٢٢,٢5٢

٢٠١9 ٢٠١9١8,١١9 ٢6,658

٢٠٢٠ ٢٠٢٠١7,894 ٢7,٠58

٢٠٢١ ٢٠٢١١9,454 ٢8,546

اإليرادات
)مليون ريال سعودي(

صافي األرباح
)مليون ريال سعودي(

الموجودات
)مليون ريال سعودي(

الموجودات
)مليون ريال سعودي(

٢٠١7٢3,83٠٢٠١7١,٠٢6

٢٠١8٢١,8١5٢٠١85٢٠-

٢٠١9٢١,4٠6٢٠١9476

٢٠٢٠٢١,7٠٢٢٠٢٠9١١

٢٠٢١٢4,669٢٢٢ ٢٠٢١

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠١9٢٠١8٢٠١7البيان )بآالف الرياالت(

٢١,7٠١,94١٢١,4٠6,4٢4٢١,8١4,563٢3,83٠,475 ٢4,669,١63 اإليرادات

)1٩,4٣٦,٣٦0()١7,9١6,6٠6()1٦,٩02,120()1٧,0٦1,55٨()20,1٩0,44٩(ت�كاليف اإليرادات

4,٦40,٣٨٣4,504,٣04٣,٨٩٧,٩5٧4,٣٩4,115 4,4٧٨,٧14 مجمل الربح

١,٠٢5,6١8)5٢٠,38٠(9١٠,8٠٢475,63٠ ٢٢١,879 صافي الربح )الخسارة(

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠١9٢٠١8٢٠١7البيان )بآالف الرياالت(

٧.٩41.2٩5٦.4٦4.٣4٧5.٩٦٩.٩245.٩0٦.124٦.٦٧٨.054الموجودات المتداولة

20.٦04.٦2420.5٩4.0٣٧20.٦٨٧.٧٨٧1٦.٣4٦.٣2٧1٦.٦5٩.2٧٦الموجودات غري المتداولة

٢8.545.9١9٢7.٠58.384٢6.657.7١١٢٢.٢5٢.45١٢3.337.33٠إجمالي الموجودات

٩.45٨.120٨.1٨٣.٨5٦٨.٨٦٣.٩15٨.42٦.٦42٨.٦42.٣٦٨المطلوبات المتداولة

٩.٩٩5.٩٨٦٩.٧0٩.٩٧4٩.254.٧2٦5.٨0٣.٨٦٨4.٩٨٦.٩٨2المطلوبات غري المتداولة

١9.454.١٠6١7.893.83٠١8.١١8.64١١4.٢3٠.5١٠١3.6٢9.35٠إجمالي المطلوبات

٢-٢( تحليل جغرافي إلجمالي إي�رادات الشركة وشركاتها التابعة
فيما يلي تفاصيل إي�رادات صافوال الموحدة للعام 2021م مقارنة مع العام المنصرم حسب القطاع واألنشطة المتنوعة للمجموعة )زي�وت 

الطعام والسمن النباتي، السكر والمحليات، المكرونة والمأكوالت البحرية واألغذية المجمدة، والوجبات الخفيفة الصحية -المكسرات النيئة 
والمحمصة، التمور، البذور، الفواكه المجففة، الحلويات، وبهارات الطهي-األعشاب والتوابل والبقول، وقطاع التجزئة، والوجبات السريعة، 

والدهون المتخصصة( متضمنة التحليل الجغرافي حسب الدول التي ت�تواجد فيها والمنتجات والعالمات التجارية:

العالمات التجاريةالدول/النشاط
٢٠٢١م

)بآالف الرياالت(
٢٠٢٠م

)بآالف الرياالت(

زي�وت الطعام والسمن النباتي

2.5٦٦.5٣41.٧15.0٦٧عافية، العربي، أواليت، شمس، صن جلو، دالل، النخيلالمملكة ودول الخليج واليمن

1.٨٧0.0٧٩1.21٩.٨٩٨روابى، عافية، جنة، ساليت، حلوةمصر والشام

1.105.٩٧254٦.4٣0الدان، افتاب، بهار، عافيةآسيا الوسطى

1.1٦٨.٣٣1425.٧٨٦صباح، الطيب، شمسالسودان

5٧2.101٣٧0.2٨٣عافية، هالالمغرب

٧٧4,05٨٦٦1.٣٦٣يودوم، سريما، عافيةتركيا

510.1225٩٦.2٨0عافية، اوليورالجزائر

8.567.١975.535.١٠7إجمالي مبيعات منتجات نشاط زي�وت الطعام والسمن النباتي

منتجات السكر والمحلِّيات

2.45٣.٨1٧2,050,٩٨0سكر األسرة وسكر زيادة، صفاء، نهار، حال، سويفاالمملكة ودول الخليج واليمن

4٧2.2٧22٧٨,2٣2سكر األسرةمصر

٢.9٢6.٠89٢,3٢9,٢١٢إجمالي مبيعات منتجات نشاط السكر والمحليات

5٨٧.5٧٩5٣٦.٧50الملكة، مكروناتو، ايطاليانوإجمالي منتجات نشاط المكرونة- بمصر

إجمالي مبيعات المأكوالت البحرية- دول الخليج 
ومصر

4٩.5٨٣٣٩.٧00جون ويست، ليزا

إجمالي مبيعات منتجات المخبوزات- آسيا 
الوسطى

4٦.5012٨.٩٨٦بيش بيش

إجمالي مبيعات الدهون المتخصصة والدهون 
النباتية- المملكة وتركيا

٣٧٣.٣0٦1٧٣.٨04كولينا، مارجارينا، فاال، سافا

٧٩,٨٦٧0باياراإجمالي الوجبات الخفيفة الصحية والتوابل

١٢.63٠.١٢٢8.643.559إجمالي مبيعات األغذية

قطاع التجزئة-بنده

10.٣٣5.٨4٨11.4٩٩.٧11هايرب بنده، سوبرماركت بندهالمملكة

140.2٧٦11٣.5٨٨سوبرماركت بندهمصر

١٠.476.١٢4١١.6١3.٢99إجمالي مبيعات التجزئة بنده

الوجبات السريعة

1.٣1٣.٨5٦1.0٧٦.0٨٣هرفي، دوكةمطاعم الوجبات السريعة

١.3١3.856١.٠76.٠83إجمالي الوجبات السريعة

األغذية المجمدة

٦42,٩44٧٣٦.٧٩٧الكبري، تربك، طيبات اإلماراتالمملكة ودول الخليج العربي

64٢,944736.797إجمالي األغذية المجمدة

أنشطة أخرى

2٧.545٣٦.0٧٧النشاط العقاري- بالسعودية

٢7.54536.٠77إجمالي مبيعات األنشطة األخرى

٢5.٠9٠.59١٢٢.١٠5.8١5إجمالي المبيعات

)40٣.٨٧4()421.42٨(استبعاد المبيعات بني الشركات الفرعية الموحد

٢4,669,١63٢١.7٠١.94١إجمالي المبيعات
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التجزئة  75.%4١
زي�وت الطعام والسمن النباتي  ١5.%34

السكر والمحليات  66.١١%
الوجبات السريعة  ٢4.%5
األغذية المجمدة  56.٢%

المكرونة  34.٢%
الدهون المتخصصة  49.١%

الوجبات الصحية والتوابل  3٢.٠%
األغذية البحرية  ٠.٢٠%

المخبوزات  ٠.١9%
أخرى  ٠.١١%

٢-3( بيان بالفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة )بآالف الرياالت( 

نسبة التغري%التغريات )+( أو )-(٢٠٢٠م٢٠٢١مالبيان

1٣.٧%24.٦٦٩.1٦٣21.٧01.٩412.٩٦٧.222المبيعات/اإليرادات

1٨.٣%)٣.12٨.٨٩1()1٧.0٦1.55٨()20.1٩0.44٩(ت�كلفة المبيعات/اإليرادات

-٣.5%)1٦1.٦٦٩(4.4٧٨.٧144.٦40.٣٨٣مجمل الربح

-20.٩%)14٧.0٨2(55٧.0٦٦٧04.14٨إي�رادات تشغيلية- أخرى

٩.1%)٣٣5.٧٧٨()٣.٦٨٣.٧0٧()4.01٩.4٨5(مصروفات تشغيلية- أخرى

-٣٨.٨%)٦44.52٩(1.01٦.2٩51.٦٦0.٨24الربح التشغيلي 

إقرار: لم تقم الشركة بإعالن أي توقعات مالية خالل العام 2021م.

أسباب التغري في النتائج المالية للعام ٢٠٢١م مقارنة بالعام الماضي:
سجلت المجموعة صافي ربح بلغ 222 مليون ريال للسنة المالية المنتهية في ٣1 ديسمرب 2021م مقابل ٩11 مليون ريال مقارنة بالعام السابق 

ويعود ذلك الرتفاع خسائر انخفاض في القيمة، وانخفاض حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة، وارتفاع مصروفات الزكاة وضري�بة الدخل، 
باإلضافة إلى عكس مخصص الزكاة والضرائب والتي تم تسجيلها العام الماضي. وقد بلغت إي�رادات قطاع التجزئة 10.5 مليار ريال للعام 2021م 

أي بانخفاض نسبته 10% مقارنة بالعام الماضي نتيجة ألثر الزيادة في ضري�بة القيمة المضافة إلى 15% على مدار العام وتوجه المستهلكني 
لشراء منتجات ذات أسعار أقل بسبب ارتفاع الت�كاليف وزيادة التضخم وباإلضافة إلى بعض التغريات الديموغرافية التي طرأت على المملكة بعد 

جائحة كورونا. كما انخفضت الت�كاليف التشغيلية وصافي الت�كلفة التمويلية مقارنة بالعام الماضي.

٢-4( بيان بالقروض طويلة وقصرية األجل وموقف السداد:توزيع مساهمات القطاعات وأنشطة المجموعة الرئيسة إلى اإليرادات الموحدة لعام ٢٠٢١م:
تبنت إدارة مجموعة صافوال ومنذ وقت طوي�ل سياسة واضحة تجاه عملية االقرتاض، ت�تمثل في حرص إدارتها الدائم على أن ت�تم جميع 

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

في ٩ يوليو 201٩م، أكملت المجموعة طرحها لصكوك جديدة، بموجب برنامج جديد، بقيمة إجمالية تبلغ 1 مليار ريال بمدة صالحية ٧ سنوات. 
موعد استحقاق الصكوك سيكون في يوليو 202٦م. يتضمن اإلصدار مبلغ 50٧ مليون ريال سعودي من الصكوك السابقة والتي تم استبدالها. 
ونتيجة لذلك، ستنخفض القيمة األسمية للصكوك السابقة من 1.5 مليار ريال إلى ٩٩٣ مليون ريال، أما بالنسبة لبعض القروض خارج المملكة، 

فإنها تخضع للهيكل والسياسات المتبعة في تلك الدول، والتي قد تختلف عما هو سائد ومطبق بالمملكة. 

علمًا بأن إجمالي النفقات التمويلية على القروض والديون األخرى خالل العام 2021م من البنوك التجارية والمؤسسات المالية )قصرية 
وطويلة األجل( وذلك حسب النسب السائدة في السوق بلغت 2٩1 مليون ريال مقابل 2٨٧ 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 وكضمان تجاري )corporate guarantee( لقروض الشركات التابعة لها وفقًا للنماذج المعدة من قبل البنوك أو 

المؤسسات المالية المانحة.

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

أ( بيان بالقروض الطويلة األجل للمجموعة وشركاتها المتفرعة منها وموقف السداد )بآالف الرياالت( للفرتة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/3١م:

مدة القرضتاري�خ منح القرضاسم الجهة المانحةالشركة المقرتضةم.
مبلغ أصل 

القرض

المبالغ 
المدفوعة 

سدادًا للقرض 
خالل ٢٠٢١م

الرصيد كما 
في 

٢٠٢١/١٢/3١م

الرصيد كما 
في 

٢٠٢٠/١٢/3١م

البنك األهلي السعودي )البنك مجموعة صافوال1.
األهلي التجاري سبقًا(

٩٣.٧50-5500.000٩٣.٧50 سنواتأكتوبر 201٦م

٣٣00.000٣00,000٣00.000 سنواتديسمرب 2020مبنك الخليج الدولي

150.000-٣150.000150,000 سنواتديسمرب 2020مبنك الخليج الدولي

٣250,000250,000 سنواتيوليو 2021مبنك الخليج الدولي

البنك األهلي السعودي 
)مجموعة سامبا المالية سابقًا(

210.000-٧2٩4.000210,000 سنواتديسمرب 201٨م

٧٣00.00050.000200,000250.000 سنواتنوفمرب 201٨مبنك الجزي�رة

٧500.000500,000500.000 سنواتديسمرب 201٩مبنك الجزي�رة

٣00.000-٣00.000٣00,000سنتنيديسمرب 2020مبنك الجزي�رة

٧٧5,000٧5,000 سنواتديسمرب 2021مبنك الجزي�رة

5٧50.000150.000٣00,000450.000 سنواتسبتمرب 201٨مالبنك السعودي الربيطاني

٧٨00.0001٣2,0005٦1,000٦٩٣.000 سنواتفرباير 201٩مالبنك السعودي الربيطاني

5٣00,000٣00,000 سنواتمارس 2021مالبنك السعودي الربيطاني

٣00.000-٧٣00.000٣00,000 سنواتيناير 2020مالبنك السعودي لالست�ثمار

200.000-200.000200,000سنتنيديسمرب 2020مبنك الراجحي

200,000200,000سنتنيديسمرب 2021مبنك الراجحي

٧125,000125,000 سنواتديسمرب 2021مبنك الراجحي

5500,000500,000 سنواتمارس 2021مبنك الراجحي

٧200,000200,000 سنواتديسمرب 2021مالبنك السعودي الفرنسي

٧1.000.0001,000,0001.000.000 سنواتيوليو 201٩مصكوك

4,5١١,٠٠٠4.446.75٠مجموعة صافوال

--شركة بنده
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مدة القرضتاري�خ منح القرضاسم الجهة المانحةالشركة المقرتضةم.
مبلغ أصل 

القرض

المبالغ 
المدفوعة 

سدادًا للقرض 
خالل ٢٠٢١م

الرصيد كما 
في 

٢٠٢١/١٢/3١م

الرصيد كما 
في 

٢٠٢٠/١٢/3١م

شركة عافية-2.
المملكة

البنك األهلي السعودي 
)مجموعة سامبا المالية سابقًا(

150.000-5150.000150,000 سنواتديسمرب 2020م

51٦.0005,٣4112,0251٧.٣٧٨ سنواتيناير 201٩مبنك الكويت الوطني**شركة عافية- مصر*

١٢,٠٢5١67.378شركة عافية العالمية

شركة صافوال ٣.
لألغذية

1٧5.000-٧1٧5.000 سنواتديسمرب 2021مبنك الراجحي

٣00.000-٧٣00.000 سنواتديسمرب 2021مبنك الجزي�رة

٣00,000-٧٣00,000 سنواتنوفمرب 2021مالبنك السعودي الفرنسي

200,000-٧200,000 سنواتديسمرب 2021مالبنك السعودي الربيطاني

-975,٠٠٠شركة صافوال لألغذية

شركة الملكة 4
للصناعات الغذائية*

5.٣2٨.1٧٣٧,٨4٨15,٦٩٦2٣.٦00 سنةديسمرب 201٨مبنك الكويت الوطني

١5,696٢3.6٠٠نشاط المكرونة- مصر

الشركة المتحدة 5.
للسكر

البنك األهلي السعودي 
)مجموعة سامبا المالية سابقًا(

150.000-5150.000150,000 سنواتديسمرب 2020م

اإلسكندرية للسكر 
مصر*

1٣52٩.٩٣٧45,٨0411٦,٦441٦2.٨٣5 سنواتمارس 2010مالبنك الدولي التجاري

اإلسكندرية 
*)AUCR(

42٧.4٧٣٣.٨2٧٧,٦5٣11.50٧ سنواتيناير 201٨مبنك الكويت الوطني

١٢4,٢973٢4.34٢شركة صافوال لالست�ثمارات الصناعية

--الشركة العالمية للصناعات الغذائية

44٩٩.٩٩٦1٧.15٩٣0,52٨4٧.٦٨٧-٦ سنوات2014م – 201٧مبنك الراجحيشركة هرفي٦.

صندوق التنمية الصناعية 
السعودي

٦42.٩0٣٣.٦42٣.٦42سنوات201٣م – 201٦م 

٣15.٦00٩.٧٦٩٩.٧٦٩سنواتيناير 201٨مالبنك السعودي الربيطاني

3٠,5٢86١.٠98شركة هرفي للخدمات الغذائية

5,668,5465.٠٢3.١68مجموع القروض طويلة األجل

*  تغريت قيمة القروض بسبب تغي�ري قيمة العملة كما في ديسمرب 2021م.

** تغريت قيمة القروض بسبب تغي�ري قيمة العملة كما في ديسمرب 2020م.

ب( بيان بالقروض قصرية األجل للمجموعة وشركاتها المتفرعة منها وموقف السداد )بآالف الرياالت( للفرتة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/3١م:

مدة القرضتاري�خ منح القرضاسم البنك/الجهة المقرضةالشركة المقرتضةم
الرصيد كما في 

٢٠٢١/١٢/3١م
الرصيد كما في 

٢٠٢٠/١٢/3١م

-1٨0,000شهرديسمرب 2021مالبنك األهلي السعوديمجموعة صافوال1.

١8٠,٠٠٠١7٠,٠٠٠مجموعة صافوال

٣0,000شهرديسمرب 2021مالبنك األهلي السعوديشركة بنده للتجزئة2.

-3٠,٠٠٠شركة بنده للتجزئة

شركة عافية العالمية- ٣.
السعودية

15,000شهرديسمرب 2021مالبنك السعودي الربيطاني

150,000شهرديسمرب 2021مالبنك السعودي الربيطاني

50,000شهرديسمرب 2021مالبنك األهلي السعودي

50,000شهرديسمرب 2021مالبنك األهلي السعودي

150,000شهرديسمرب 2021مالبنك األهلي السعودي

٧0,000شهرديسمرب 2021مالبنك األهلي السعودي

٩0,000شهرديسمرب 2021مالبنك األهلي السعودي

100,000شهرديسمرب 2021مالبنك األهلي السعودي

50,000شهرديسمرب 2021مالبنك األهلي السعودي

٦0,000شهرديسمرب 2021مالبنك األهلي السعودي

200,000شهرديسمرب 2021مبنك الراجحي

مؤسسة هونج كونج وشنغهاي شركة عافية العالمية- مصر4.
)HSBC( المصرفية

٦4,٦2٣سنةيناير 2021م

111,٧٦٣سنةيناير 2021مبنك أبوظبي األول

٩,41٧سنةيناير 2021مالبنك األهلي المصري

)CIB( ٣5,٣1٦سنةيناير 2021مالبنك الدولي التجاري

٣٦,4٨٣سنةيناير 2021مبنك الكويت الوطني

٣٧,٩٩4سنةيناير 2021مبنك اإلمارات دبي الوطني

2٧,025سنةيناير 2021مالبنك األهلي المصري

4٣,٣21سنةيناير 2021مبنك المشرق

)CIB( 2,0٩٧سنةيناير 2021مالبنك الدولي التجاري

مؤسسة هونج كونج وشنغهاي 
)HSBC( المصرفية

1٣,٣٦٩سنةيناير 2021م

٣10,٦٩٩ أشهرفرباير 2021مTejarat Bankشركة بيشهر الصناعية 5.

)Mellat bank( ٣15,2٨5 أشهرمارس 2021مبنك ميالت

)Mellat bank( ٣٣,05٧ أشهرأبري�ل 2021مبنك ميالت

٧,٦42سنةمارس 2021مبنك اقتصاد نوي�ن

11,٧0٨سنةمارس 2021مبنك اقتصاد نوي�ن

10,15٦سنةيونيو 2021مبنك خاورمیانه

٣1٦,40٧ أشهرمايو 2021مبنك خاورمیانه

٣,42٨سنةمايو 2021مبنك خاورمیانه

٦,114سنةمارس 2021مبنك خاورمیانه

)Karafarin Bank( 22,٦٩٨سنةمايو 2021مبنك کارآفری�ن

)Karafarin Bank( ٧,٦42سنةيونيو 2021مبنك کارآفری�ن

)Karafarin Bank( 1٨,021سنةمارس 2021مبنك کارآفری�ن

)Saman Bank( 15,2٨5سنةمارس 2021مبنك سامان

)Saman Bank( ٧,٦42سنةمايو 2021مبنك سامان
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تقري�ر مجلس اإلدارة
األنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية

مدة القرضتاري�خ منح القرضاسم البنك/الجهة المقرضةالشركة المقرتضةم
الرصيد كما في 

٢٠٢١/١٢/3١م
الرصيد كما في 

٢٠٢٠/١٢/3١م

)Saman Bank( ٦,114سنةمايو 2021مبنك سامان

11,٧٦٩سنةمايو 2021مبنك اقتصاد نوي�ن

2,٧51سنةفرباير 2021مبنك شهر

)Saman Bank( ٣٧,٦42 أشهرمايو 2021مبنك سامان

14,٧٣4سنةيونيو 2021مبنك اقتصاد نوي�ن

٨15سنةمارس 2021مبنك خاورمیانهشركة نورتيكا جولدن ويت٦.

مؤسسة هونج كونج وشنغهاي شركة صافوال قيدا٧.
)HSBC( المصرفية

٦٧,052 شهورنوفمرب 2021م

مؤسسة هونج كونج وشنغهاي 
)HSBC( المصرفية

٦14,12٦ شهورنوفمرب 2021م

مؤسسة هونج كونج وشنغهاي 
)HSBC( المصرفية

٦2,145 شهورنوفمرب 2021م

مؤسسة هونج كونج وشنغهاي 
)HSBC( المصرفية

٦٣,٧10 شهورنوفمرب 2021م

مؤسسة هونج كونج وشنغهاي 
)HSBC( المصرفية

٦٩42 شهورنوفمرب 2021م

مؤسسة هونج كونج وشنغهاي 
)HSBC( المصرفية

٦٦,٣٦٣ شهورديسمرب 2021م

مؤسسة هونج كونج وشنغهاي 
)HSBC( المصرفية

٦1٦,145 شهورديسمرب 2021م

مؤسسة هونج كونج وشنغهاي 
)HSBC( المصرفية

٦11,٧40 شهورديسمرب 2021م

مؤسسة هونج كونج وشنغهاي 
)HSBC( المصرفية

٦٩,٣٨٣ شهورديسمرب 2021م

مؤسسة هونج كونج وشنغهاي 
)HSBC( المصرفية

٦2,4٧٩ شهورديسمرب 2021م

مؤسسة هونج كونج وشنغهاي 
)HSBC( المصرفية

٦11,٦٨5 شهورديسمرب 2021م

مؤسسة هونج كونج وشنغهاي 
)HSBC( المصرفية

٦2,2٦٩ شهورديسمرب 2021م

مؤسسة هونج كونج وشنغهاي 
)HSBC( المصرفية

٦4,0٦٨ شهورديسمرب 2021م

البنك األوروبي إلعادة التعمري 
والتنمية

10,٩5٨سنةسبتمرب 2021م

البنك األوروبي إلعادة التعمري 
والتنمية

25,٩0٨سنةسبتمرب 2021م

البنك األوروبي إلعادة التعمري 
والتنمية

4٧,44٣سنةديسمرب 2021م

 Yapi ve( بنك البناء واالئ�تمان 
)kredi Bankasi

٧,11٦سنةيناير 2021م

 Yapi ve( بنك البناء واالئ�تمان 
)kredi Bankasi

5,٧٨٦سنةأغسطس 2021م

Garanti Investment Credit10,125سنةأغسطس 2021م

QNB Finansbank٨٣٩سنةديسمرب 2021م

)Ziraat Bank( 1,٣٣4سنةأكتوبر 2021مبنك زي�رات

VakifBank٩,٨10سنةأكتوبر 2021م

Garanti Investment Credit4,٣٣٩سنةأكتوبر 2021م

Halkbank٣,1٨2سنةأبري�ل 2021م

مدة القرضتاري�خ منح القرضاسم البنك/الجهة المقرضةالشركة المقرتضةم
الرصيد كما في 

٢٠٢١/١٢/3١م
الرصيد كما في 

٢٠٢٠/١٢/3١م

)Ziraat Bank( 1٣,1٣1سنةنوفمرب 2021مبنك زي�رات

Halkbank٨٩4سنةنوفمرب 2021م

Halkbank1,44٦سنةديسمرب 2021م

Halkbank1,44٦سنةديسمرب 2021م

١,8٠١,88١١,٠79,٢4١شركة عافية العالمية

4٠,٠٠٠-شركة عافية العالمية للتوزيع والتسوي�ق

٦٣4,21٧ شهورديسمرب 2021مبنك سوسيتي جرنال الجزائرشركة عافية العالمية- الجزائر٨.

٦٣4,5٣٦ شهورنوفمرب 2021مبنك العرب

٦24,٩4٩ شهورسبتمرب 2021مبنك العرب

٦1٩,٨2٧ شهورنوفمرب 2021مفرنسا بنك الجزائر

٦٣٩,05٦ شهورديسمرب 2021مفرنسا بنك الجزائر

٦٣٨,٧٣0 شهورديسمرب 2021مفرنسا بنك الجزائر

مؤسسة هونج كونج وشنغهاي 
)HSBC( المصرفية

٦15,٩٣5 شهورسبتمرب 2021م

مؤسسة هونج كونج وشنغهاي 
)HSBC( المصرفية

٦20,012 شهورسبتمرب 2021م

مؤسسة هونج كونج وشنغهاي 
)HSBC( المصرفية

٦٣٦,44٦ شهورأكتوبر 2021م

٦2٦,٩0٧ شهورسبتمرب 2021ممصرف المغرب Credit du Marocشركة صافوال المغرب٩.

٣4٩,052 أشهرنوفمرب 2021مبنك وفاء التجاري

٣2٩,٦4٩ أشهرديسمرب 2021مبنك العرب

٣14,10٣ أشهرديسمرب 2021مبنك وفاء التجاري

شركة صافوال لزي�وت الطعام- 10.
السودان

٩5,٨54 شهور يونيو 2021مبنك الخرطوم

٩2,٦2٨ شهور يوليو 2021مبنك الخرطوم

٩5,٨٣5 شهور يونيو 2021مبنك الخرطوم

٩4,٦٩٩ شهور سبتمرب 2021مبنك الخرطوم

٩1٧٨ شهور يونيو 2021مالبنك العربي السوداني

٩٨12 شهور مايو 2021مبنك الخرطوم

٩1,0٣٧ شهور ديسمرب 2021مالبنك األهلي المصري

٩20,٦21 شهور ديسمرب 2021مبنك الخرطوم

٩1,12٦ شهور أغسطس 2021مالبنك األهلي المصري

٩٧0 شهور أبري�ل 2021م البنك األهلي المصري

٩4,٩12 شهور أغسطس 2021مبنك امدرمان الوطني 

٩1,515 شهور أغسطس 2021مبنك امدرمان الوطني 

٩٣,٧25 شهور أغسطس 2021مبنك امدرمان الوطني 

٩1٦٧ شهور يونيو 2021مالبنك األهلي المصري

٩442 شهور يوليو 2021مبنك امدرمان الوطني 

437,٠4٠٢34,645شركة صافوال لألغذية الناشئة

٦14,٨4٣ شهورديسمرب 2021مبنك اإلمارات دبي الوطنيشركة الملكة11.

٦24,4٩4 شهورديسمرب 2021مبنك الكويت الوطني
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تقري�ر مجلس اإلدارة
األنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية

مدة القرضتاري�خ منح القرضاسم البنك/الجهة المقرضةالشركة المقرتضةم
الرصيد كما في 

٢٠٢١/١٢/3١م
الرصيد كما في 

٢٠٢٠/١٢/3١م

39,337١4,9٠٠شركة المكرونة- مصر

50,000شهرديسمرب 2021مالبنك األهلي السعوديالشركة المتحدة للسكر12.

40,000شهرديسمرب 2021مالبنك األهلي السعودي

٣0,000شهرديسمرب 2021مالبنك السعودي الربيطاني

مؤسسة هونج كونج وشنغهاي شركة اإلسكندرية للسكر- مصر1٣.
)HSBC( المصرفية

٦٨,٦01سنةيناير 2021م

1٨,٧2٩سنةيناير 2021مبنك المشرق

)CIB( 4,٧40سنةيناير 2021مالبنك الدولي التجاري

شركة اإلسكندرية لالستصالح 14.
األراضي

٦,2٦٧سنةيناير 2021مبنك الكويت الوطني

11,٩4٦سنةيناير 2021مبنك الكويت الوطني

٢3٠,٢83١86,7١4صافوال لالست�ثمارات الصناعية

شركة سيفود انرتناشيونال تو 15.
المنطقة الحرة

مؤسسة هونج كونج وشنغهاي 
)HSBC( المصرفية

٣5,٦25.00سنةمايو 2021م

12,01٩سنةسبتمرب 2021مالمؤسسة العرب�ية المصرفية

47,644٢8,١٢5شركة سيفود انرتناشيونال تو المنطقة الحرة

شركة سيفود انرتناشيونال 1٦.
القابضة

10٣سنةيناير 2021مبنك خاورمیانه

142سنةيناير 2021مبنك خاورمیانه

٣4سنةفرباير 2021مبنك خاورمیانه

242سنةمارس 2021مبنك خاورمیانه

14٦سنةمايو 2021مبنك خاورمیانه

112سنةيونيو 2021مبنك خاورمیانه

1٧٦سنةيونيو 2021مبنك خاورمیانه

1٩4سنةيونيو 2021مبنك خاورمیانه

٣٦٨سنةيونيو 2021مبنك خاورمیانه

٣٧1سنةيوليو 2021مبنك خاورمیانه

٣45سنةديسمرب 2021مبنك خاورمیانه

٧٦2سنةديسمرب 2021مبنك خاورمیانه

٦سنةفرباير 2021مبنك خاورمیانه

-3,٠٠١شركة سيفود انرتناشيونال القابضة

1٦,٨٩4سنةديسمرب 2021مبنك المشرقجايما للصناعات الغذائية1٧.

٦,2٧٦سنةديسمرب 2021مبنك أبوظبي األول

-٢3,١7٠شركة الوجبات الخفيفة والمكونات الغذائية القابضة المحدودة )سيفكو(

شركة مشاريع سهر1٨.
Sahar Enterprises LLC

٣251-4 أشهرسبتمرب  2021مبنك فجرية الوطني

٢5١٢3,٢44شركة الطعام الجيد

١٠٠,٢79-شركة هرفي للخدمات الغذائية

٢,79٢,6٠7١,877,١48إجمالي القروض قصرية األجل

3( المخاطر المحتملة ألعمال صافوال 
3-١( منهجية صافوال في إدارة المخاطر

أ( التصور العام إلدارة لمخاطر
إن مجموعة صافوال- مثلها مثل أي كيان اقتصادي- ت�تعرَّض لبعض المخاطر من خالل طبيعة نشاطها التجاري كشركة تعمل في مجال السلع 

واألغذية األساسية والتجزئة واالست�ثمارات األخرى. ويمكن تلخيص تلك المخاطر كالتالي:

•  احتمال تعرُّض أعمال صافوال لمخاطر جيوسياسية ناتجة عن عمليات صافوال خارج المملكة 

•  مخاطر التذبذب في أسعار السلع والمواد الخام في مجال األغذية محليًا وعالميًا

•  المخاطر المرتبطة بالتوسع والمنافسة واالنتشار الجغرافي لعمليات الشركة

•  تذبذب أسعار العمالت األجنبية مقابل الريال السعودي أو العمالت المحلية للدول التي تعمل فيها

•  التضخم الذي يحدث القتصاديات بعض الدول التي للمجموعة شركات فرعية بها.

•  مخاطر ت�تعلق بالدخول في است�ثمارات جديدة

•  وأي مخاطر مستحدثة قد ت�تعرض لها المجموعة خالل أعمالها

وتقوم صافوال بإدارة هذه المخاطر ومراقبتها عن كثب عرب مجلس إدارتها ولجنة المراجعة واإلدارة التنفيذية وفرق العمل في الشركات 
الفرعية، حيث إن لها سياسات وخطط وتدابري في هذا الجانب وإن العمل مستمر دائمًا في تنمية وتطوي�ر نظام فعال إلدارة المخاطر بصافوال، 

كما قامت المجموعة بت�أسيس إدارة مختصة إلدارة لمخاطر على مستوى المجموعة وشركاتها الفرعية الرئيسة: شركة صافوال لألغذية 
وشركة بنده للتجزئة.

تسعى مجموعة صافوال لحماية أصحاب المصالح وسمعتها المرموقة وقيمة أصولها، وتلتزم بمواصلة تطوي�ر ثقافة إدارة المخاطر من خالل 
اإلطار العام لحوكمة المخاطر والتطوي�ر المستمر لفري�ق العمل.

ب( اإلطار العام إلدارة المخاطر المؤسسية
قامت صافوال بتطوي�ر إطار مت�كامل إلدارة المخاطر المؤسسية تماشيًا مع أفضل الممارسات المتبعة، لدعم نجاح المجموعة وتحقيق أهدافها 

االسرتاتيجية من خالل بيئة تعاونية إلدارة المخاطر تقوم بتحديد المخاطر ومراقبتها والحد منها بشكل استباقي. إدارة المخاطر المؤسسية 
هي سلسلة إجراءات يتم تطبيقها ضمن إطار اسرتاتيجي على امتداد المجموعة، وتهدف لتحديد المخاطر المحتملة وإدارتها ضمن الحدود 

المقبولة للمخاطرة، بما يضمن تحقيق أهداف المجموعة. وقد تم تطوي�ر هذا اإلطار بما يتماشى مع الممارسات الحالية الرائدة إلدارة 
المخاطر المؤسسية ومعاي�ري آيزو ٣1000. 

وقد تم إعداد هذا اإلطار للرتكيز على تصميم إجراءات تلبي احتياجات العمل في مجموعة صافوال مع الحفاظ على طابعها البسيط والعملي. 
وي�وضح اإلطار العام إلدارة المخاطر المؤسسية في صافوال سلسلة األنشطة التي ستستخدمها المجموعة لتحديد وتقي�يم وإدارة المخاطر. 

ت�تم إدارة المخاطر في صافوال من خالل مجموعة مشرتكة من اإلجراءات، والتي ت�تيح وصول المعلومات المتعلقة بالمخاطر إلى الشخص 
المخول والمسؤول عن اتخاذ القرارات الخاصة بالنشاط المرتبط بالمخاطر. من خالل إنشاء لغة مشرتكة ومجموعة من األدوات، يمكن ت�كرار 

إجراءات إدارة المخاطر في صافوال على أي مستوى آخر داخل المجموعة.

٢-5( بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لجهات حكومية )بآالف الرياالت(  

المسدد خالل ٢٠٢١البيانم
المستحق حتى نهاية الفرتة 

بيان األسبابوصف موجز لهاالمالية السنوية ولم يسدد

-11٧,٨5٧1٨,1٧٣الرسوم الجمركية1.

بناًء على 
المتطلبات 
القانونية 
واألنظمة 

المعمول بها

-4٣,2٦٩11,٨٩2الزكاة2.

ضري�بة الدخل وضري�بة االستقطاع٨2,45٩٨٣,0٦٧ضري�بة الدخل وضري�بة االستقطاع٣.

المؤسسة العامة للت�أمينات 4. 
االجتماعية )داخل المملكة( 
والت�أمني االجتماعي )خارج 

المملكة(

الت�أمينات االجتماعية للموظفني12٦,٧141٣,٣5٧

تجديد إقامات، وت�أشريات خروج وعودة45,٣٨٦4٦5ت�كاليف ت�أشريات وجوازات5.

تصاري�ح العمل، وتجديد إقامات110,٣5٩٩40رسوم مكتب العمل٦.

رسوم رخص، ورسوم أخرى٣٨,٦0٣22,15٦رسوم ومتحصالت حكومية أخرى٧.
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تقري�ر مجلس اإلدارة
األنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية

مراجعة
مراقبة وال

ال

ت�أسيس المفهوم

تقي�يم المخاطر

معالجة المخاطر

رة
شا

ست
اال

 و
ل

ص
وا

لت
ا

تقي�يم حجم المخاطر

تحليل المخاطر

تحديد المخاطر

في إطار الجهود المستمرة لتعزي�ز ثقافة وقدرات إدارة المخاطر، قامت مجموعة صافوال بما يلي:

إنشاء وحدة متخصصة إلدارة المخاطر في المجموعة والشركات الرئيسية التابعة لها. وتضم وحدة إدارة المخاطر فريقًا متخصصًا يدير   •
أنشطة إدارة المخاطر على امتداد المجموعة، باإلضافة إلى رواد للمخاطر معينني يتولون مسؤولية إدارة المخاطر واألنشطة المرتبطة بها 

في الوحدات/األقسام المعنية.

تطوي�ر إطار عام وسياسة إلدارة المخاطر تم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة  •

إطالق برنامج "واعي" للتوعية بالمخاطر كجزء من أنشطة تعزي�ز ثقافة إدارة المخاطر  •

تنظيم حلقات وورش عمل عديدة للتوعية بالمخاطر على امتداد المجموعة  •

تقدير المخاطر في عدة إدارات رئيسه في المجموعة والشركات الرئيسة التابعة لها  •

التعرف المستمر استباقيا على المخاطر الخارجية والتواصل مع اإلدارات المعنية لتقديرها ومعالجتها  •

•  تم تطبيق وإطالق نظام الكرتوني للحوكمة وإدارة المخاطر واالمت�ثال لتطوي�ر فعالية إدارة ورش عمل تقي�يم المخاطر وإدارة الحوادث 
ومؤشرات المخاطر وإدارة السياسات وإدارة المراجعة على مستوى مجموعة صافوال وشركاتها العاملة صافوال لألغذية وبنده بشكل 

مستقل.

إنشاء لجنة تنفيذية إلدارة المخاطر على مستوى المجموعة، تهدف بشكل أساس إلى:  •

تقي�يم المخاطر والقرارات الخاصة بها  -  

مراقبة وتقي�يم عملية إدارة المخاطر  -  

تقديم توصيات لمجلس اإلدارة  -  

ج( القنوات المستخدمة في فرض ثقافة المخاطر
خطوط الدفاع الثالث  •

تستخدم صافوال نموذج "خطوط الدفاع الثالث" الموضحة لضمان المساءلة على امتداد المجموعة في مجاالت الحوكمة والمراقبة واإلدارة 
ورفع التقاري�ر حول المخاطر وبيئة الرقابة.

وتلعب خطوط الدفاع الثالث دورًا مهمًا في تحقيق الحوكمة الفعالة داخل صافوال، ويعترب مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية هما الداعمني 
األساسي�ني في هذه الدفاعات وآليات الرقابة، كما أنهم أفضل جهة من شأنها الحرص على ضمان أن تنعكس خطوط الدفاع الثالث على عملية 

تفعيل إدارة المخاطر في صافوال واجراءات الرقابة الداخلية.

3-٢( األدوات المالية وإدارة المخاطر 
أ( إدارة المخاطر المالية 

إن أنشطة صافوال تعرضھا لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر السوق )بما في ذلك مخاطر العمالت ومخاطر القيمة العادلة 
والتدفقات النقدية ألسعار الفائدة ومخاطر األسعار( ومخاطر االئ�تمان ومخاطر السيولة. وي�ركز برنامج إدارة المخاطر في المجموعة بشكل 

عام على عدم إمكانية التنبؤ باألسواق المالية ويسعى إلى تقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للمجموعة. تستخدم 
المجموعة أدوات مالية مشتقة للتحوط من التعرض لمخاطر معينة.

ب( إطار إدارة المخاطر
ت�تولى اإلدارة العليا إدارة المخاطر وفقا للسياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة. تقوم اإلدارة العليا بتحديد وتقي�يم والتحوط ضد المخاطر 
المالية من خالل تعاون وثيق مع الوحدات التشغيلية للمجموعة. ت�تمثل أهم أنواع المخاطر في مخاطر السوق ومخاطر االئ�تمان ومخاطر 

السيولة.

يتحمل مجلس اإلدارة كامل المسؤولية عن ت�أسيس إطار المخاطر في المجموعة واإلشراف عليه. إن اإلدارة التنفيذية مسؤولة عن تطوي�ر 
ومراقبة سياسات إدارة المخاطر في المجموعة. يجتمع الفري�ق بانتظام ويتم اإلبالغ عن أي تغي�ريات ومشكالت االلتزام بالمعاي�ري إلى مجلس 

اإلدارة من خالل لجنة المراجعة.

يتم مراجعة أنظمة إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل فري�ق اإلدارة التنفيذية لتعكس التغريات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. 
تهدف المجموعة، من خالل معاي�ري وإجراءات التدريب واإلدارة، إلى تطوي�ر بيئة رقابة منضبطة وبناءة يتفهم فيها جميع الموظفني أدوارهم 

والتزاماتهم.

تقوم لجنة المراجعة لدى المجموعة بمتابعة كيفية قيام اإلدارة بمراقبة مدى االلتزام بإجراءات وسياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة كما 
تقوم بمراجعة مدى كفاية اإلطار العام إلدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة.

تشمل األدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة النقد وما في حكمه والذمم المدينة التجارية واألخرى واالست�ثمارات 
والذمم المدينة طويلة األجل والقروض والمطلوبات االيجارية والمشتقات والذمم الدائنة والمستحقات والمطلوبات المتداولة األخرى. تم 

اإلفصاح عن طرق اإلثبات المتبعة في بيان السياسات المنفصل المتعلق بكل بند.

يتم إجراء مقاصة بني مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق نظامي 
ملزم للمجموعة بإجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما يكون لدى المجموعة نية لتسويتها على أساس الصافي أو بيع 

الموجودات لتسديد المطلوبات في آن واحد.

الجمعية العمومية
)المؤسسية والرقابة(

ية
رج

خا
 ال

عة
اج

مر
ال

شرع
م

ال

اإلدارة التنفيذية العليا

الخط األول
الرقابة اإلدارية

إجراءات الرقابة الداخلية

الهيكل التنظيمي • 

التخطيط واتخاذ القرارات السليمة• 

السياسات واإلجراءات• 

التفيذ• 

التقويم• 

مجلس اإلدارة 
لجان الشركة )المراجعة، المكافآت والرتشيحات، االست�ثمار(

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

الخط الثالث
المراجعة الداخلية

توفري استقاللية أكرب • 

الموضوعية• 

 أعمال المراجعة )المالية، المخاطر، • 

األنشطة األخرى(

الخط الثاني
الرقابة المالية
 إدارة المخاطر 

 الجودة
الحوكمة وااللتزام

الرقابة• 

تقديم الدعم الالزم• 

تحديد الصالحيات• 

استقاللية التقاري�ر• 

 االلتزام باألنظمة والقوانني • 

وأخالقيات العمل

رفع التقاري�ر للجهات الرقابية• 

مجالس الشركات الفرعية ولجانها
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تقري�ر مجلس اإلدارة
تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقةاألنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية

ج( مخاطر السوق
ت�تمثل مخاطر السوق في تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية للتذبذب نتيجة التغري في أسعار السوق. 

ت�تضمن مخاطر السوق ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر سعر العموالت، مخاطر العمالت ومخاطر األسعار األخرى.

ج-١( مخاطر أسعار الفائدة
مخاطر سعر الفائدة هي مخاطر التعّرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بت�أثري التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المراكز المالية للمجموعة 

وتدفقاتها النقدية. 

تنشأ مخاطر سعر الفائدة للمجموعة بشكل رئيسي من قروضها وودائعها قصرية األجل، والتي ت�كون بسعر فائدة عائم وتخضع إلعادة 
التسعري على أساس منتظم تراقب اإلدارة التقلبات في أسعار الفائدة بشكل دقيق.

ج-٢( مخاطر العمالت 
مخاطر العمالت هي مخاطر تقلب قيمة أداة مالية بسبب التغريات في أسعار صرف العمالت األجنبية لمعامالتها بشكل أساسي بالريال 

السعودي والدوالر األمريكي والريال اإليراني والجنية المصري والدرهم اإلماراتي والجنيه السوداني واللرية الرتكية. تقوم المجموعة بإجراء 
معامالت دولية وهي معرضة لمخاطر صرف العمالت األجنبية. است�ثمارات المجموعة في الشركات التابعة األجنبية والشركات الزميلة التي 

ت�تعرض موجوداتها الصافية لمخاطر ترجمة العمالت. حاليا، ت�تعلق هذه المخاطر بشكل أساسي بتحركات سعر الصرف بني العمالت األجنبية 
مقابل الريال اإليراني والجنيه المصري والجنيه السوداني واللرية الرتكية. يتم تسجيل هذه التقلبات كعنصر منفصل في حقوق الملكية 

)احتياطي ترجمة عمالت أجنبية( في القوائم المالية الموحدة المرفقة. تقوم المجموعة بمراقبة هذه التذبذب وإدارة أثرها على القوائم 
المالية الموحدة بناًء على ذلك.

بشكل عام، فإن القروض المقومة بعمالت ت�تطابق مع التدفقات النقدية الناتجة عن العمليات األساسية للمجموعة. باإلضافة إلى ذلك، فإن 
الفائدة على القروض مقومة بعملة القروض. يوفر ذلك تحوط اقتصادي دون الحاجة إلى استخدام المشتقات، وبالتالي ال يتم تطبيق 

محاسبة التحوط في هذه الظروف. 

د( مخاطر األسعار 
ت�تمثل المخاطر في تعرض قيمة أداة مالية للتغري نتيجة التغريات في أسعار السوق، سواء كانت هذه التغريات ناتجة عن عوامل خاصة بكل 

أداة مالية على حدة أو على مصدرها أو نتيجة عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية المتاجر بها في السوق. ت�تعرض المجموعة لمخاطر 
أسعار أدوات حقوق الملكية بما أن المجموعة تمتلك است�ثمار في بعض أسهم حقوق الملكية المدرجة والمصنفة ضمن قائمة المركز 
المالي كاست�ثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. تقوم إدارة المجموعة بمراقبة حصة األوراق المالية في محفظتها 

االست�ثمارية بناًء على مؤشرات السوق. تدار االست�ثمارات على أساس فردي ويتم اعتماد جميع قرارات الشراء والبيع من لجنة االست�ثمار. 
باإلضافة إلى ذلك تقوم الشركة المتحدة للسكر باستخدام أدوات مالية مشتقة )عقود سلع مستقبلية( للتحوط من مخاطر أسعار المواد 

الخام في قطاع السكر.

هـ( مخاطر االئ�تمان 
مخاطر االئ�تمان هي مخاطر عدم مقدرة طرف ما في أداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف اآلخر. ليس لدى 
المجموعة تركيز جوهري لمخاطر االئ�تمان. لتقليل التعرض لمخاطر االئ�تمان، لدى المجموعة آلية لالعتماد حيث يتم تطبيق حدود ائ�تمان على 

عمالئها. كما تقوم اإلدارة أيضا بمراقبة التعرض لمخاطر االئ�تمان للعمالء بشكل منتظم حيث يتم تجميع العمالء وفقا لخصائص االئ�تمان الخاصة 
بهم، وتاريخهم في الدفع، سواًء كانوا أفرادا أو كيانات قانونية، وسواء كانوا بائعي جملة / تجزئة أو مصنعني، وحسب موقعهم الجغرافي، 

وعلى أسلس وجود أي صعوبات مالية / اقتصادية، بما في ذلك مخاطر التخلف عن السداد المرتبطة بالقطاع والدولة التي تعملون فيها، 
وبالتالي تسجيل خسارة االنخفاض في القيمة مقابل تلك األرصدة المشكوك في تحصيلها. ت�تم مراقبة الذمم المدينة القائمة للعمالء 

بانتظام. ولتلبية مخاطر االئ�تمان من المدينني، دخلت المجموعة أيضا في ترتيبات ت�أمني في مناطق جغرافية معينة.

و( مخاطر السيولة 
مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض المنشأة لصعوبات في الحصول على التموي�ل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة بأدوات 

مالية. قد تنشأ مخاطر السيولة نتيجة عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة من خالل 
المراقبة المنتظمة للت�أكد من توفر السيولة الكافية من خالل التسهيالت االئ�تمانية المتعهد بها لتلبية أي التزامات مستقبلية. 

ز( القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل أو دفعه لتحوي�ل التزام في معاملة نظامية بني المشاركني في السوق في 

تاري�خ القياس في السوق الرئيسية أو، في ظل غياب السوق الرئيسية، في السوق األكرث منفعة المتاحة أمام المجموعة في ذلك التاري�خ. 
وتعكس القيمة العادلة اللتزام ما مخاطر عدم أدائه. قياس القيم العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالية وغري المالية يتطلب عدد 

من السياسات المحاسبية واإلفصاحات من المجموعة، ولمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة ذات البند ضمن اإليضاحات المصاحبة للقوائم المالية 
للشركة للعام 2021م.

الجمعية العامة
للمساهمني

مجلس امناء عالم 
 صافوال

)مؤسسة للمسؤولية 
االجتماعية(

مجلس إدارة 
شركة الكبري 

القابضة

 المأكوالت
البحرية

مجلس اإلدارة

 الرئيس التنفيذي 
للمجموعة

إدارة اإلست�ثمار 
وعالقات 

المست�ثمري�ن

 مجلس
 إدارة شركة

المراعي

 التسوي�ق
والتوزيع

أمني مجلس اإلدارة

إدارة 
المراجعة 
الداخلية

إدارة اإلتصال 
المؤسسي

 مجلس إدارة
شركة كنان

 مجلس إدارة شركة
 مدينة المعرفة

اإلقتصادية

المعكرونة

لجنة المراجعة

 اإلدارة المالية
للمجموعة

مجلس إدارة 
قطاع األغذية

 مجلس إدارة
شركات أخرى

السكر

لجنة االست�ثمار

ادارة الحوكمة 
وااللتزام والشئون 
القانونية وشئون 

مجلس اإلدارة

مجلس إدارة 
قطاع التجزئة

الرئيس
التنفيذي

الرئيس
التنفيذي

الرئيس
التنفيذي

الرئيس
التنفيذي

 الرئيس
التنفيذي

 الرئيس
التنفيذي

 الرئيس
التنفيذي

الرؤساء
التنفيذين

  زي�وت
الطعام

  الدهون
المتخصصة

الوجبات الصحية 
الخفيفة، بهارات 

الطهي والبقوليات

لجنة المكافآت
والرتشيحات

 إدارة 
المخاطر

ادارة الموارد 
البشرية والخدمات 

الدارية

مجلس إدارة 
شركة هرفي

 المخبوزات
والمعجنات

  شركات تابعة )موحدة الحسابات(       است�ثمارات )غري موحدة الحسابات(       است�ثمارات أخرى )غري موحدة الحسابات(

الهيكل التنظيمي لمجموعة صافوال:
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تقري�ر مجلس اإلدارة
تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة

أ( ت�كوي�ن مجلس اإلدارة وملخص لمهامه وعضويات الشركات األخرى:
أ-١( ملخص دور ومهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة:

إن مجلس إدارة صافوال هو الجهاز اإلداري األعلى المسؤول أمام الجمعية العامة للمساهمني عن إدارة الشركة حسب النظام األساس 
للشركة والقوانني واألنظمة ذات العالقة، ومن أبرز المهام والوظائف الرئيسة للمجلس رسم واعتماد التوجهات االسرتاتيجية 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 القوانني واللوائح 

النظامية وااللتزام باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بالشركة وأدائها والتي من شأنها أن تساعد مساهمي الشركة وجمهور 
مست�ثمريها في تقي�يم أصول ومطلوبات الشركة، هذا باإلضافة إلى المهام األخرى التي ورد تفصيلها في النظام األساس للشركة ودليل 

.)www.savola.com( الحوكمة للمجموعة المتوفري�ن على موقع الشركة اإللكرتوني

أ-٢( ت�كوي�ن مجلس اإلدارة: 
حدد النظام األساس لمجموعة صافوال عدد أعضاء مجلس اإلدارة بـ 11 عضوًا وهو ما يتوافق مع نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات 

الصادرة عن هيئة السوق المالية، وفي ضوء ذلك قامت الجمعية العامة للمساهمني المنعقدة بتاري�خ ٨ مايو 201٩م بانتخاب مجلس إدارة 
للدورة الحالية التي بدأت أعمالها في 201٩/٧/1م ولمدة ثالث سنوات تنتهي في 2022/0٦/٣0م وجميعهم أعضاء غري تنفيذي�ني ومستقلني، 

لالطالع على مؤهالت وخربات األعضاء وتصنيفهم برجاء مراجعة صدر هذا التقري�ر، وحيث إن دورة المجلس الحالية ستنتهي في 2022/0٦/٣0م، 
فقد تم فتح باب الرتشيح لعضوية مجلس إدارة للدورة الجديدة التي ستبدأ أعمالها في 2022/0٧/01م وتم أغالقه في تاري�خ 2022/02/2٨م 

وسيتم انتخاب مجلس اإلدارة للدورة الجديدة من قبل الجمعية العامة للمساهمني في اجتماعها القادم بعد أخذ موافقة الجهات المختصة 
بهذا الخصوص. 

أ-3( أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:
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:

اسم 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 غري 
مدرجة/ذات 

مسؤولية محدودة(

أسماء الشركات التي كان 
عضو مجلس اإلدارة عضوًا 

في مجالس إداراتها السابقة 
أو من مديريها

داخل المملكة/
خارج المملكة

الكيان القانوني 
)مساهمة مدرجة/

مساهمة غري مدرجة/ذات 
مسؤولية محدودة(

أ. سليمان 1. 
عبدالقادر 

المهيدب

داخل مجموعة صافوال
المملكة

مساهمة 
مدرجة

البنك السعودي 
الربيطاني

مساهمة مدرجةداخل المملكة

داخل شركة المراعي
المملكة

مساهمة 
مدرجة

شركة التصنيع 
الوطنية

مساهمة مدرجةداخل المملكة

شركة عبدالقادر المهيدب 
وأوالده

داخل 
المملكة

مساهمة غري 
مدرجة

شركة الشرق األوسط 
لصناعة وإنتاج الورق

مساهمة مدرجةداخل المملكة

شركة رافال للتطوي�ر 
العقاري

داخل 
المملكة

مساهمة غري 
مدرجة

مساهمة غري داخل المملكةشركة جسور القابضة
مدرجة

داخل شركة المهيدب القابضة
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

الشركة المتحدة 
للصناعات التعدينية

مساهمة غري داخل المملكة
مدرجة

شركة أموال األجيال 
القابضة

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

شركة األولى للتطوي�ر 
العقاري

مساهمة غري داخل المملكة
مدرجة

الشركة الدولية ألعمال 
المياه والطاقة )أكواباور(

داخل 
المملكة

مساهمة 
مدرجة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة ثبات لإلنشاءات
محدودة

شركة رؤية العالمية 
لالست�ثمار 

داخل 
المملكة

مساهمة غري 
مدرجة

شركة أعمال 
التجهيزات المعمارية

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

داخل شركة ذات الصواري
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

شركة األخشاب 
العالمية

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

داخل شركة تاج األوفياء
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة ميار األغذية
محدودة

شركة ترابط لالست�ثمار 
والتنمية

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

شركة ميار للنقل 
والتخزي�ن

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركـة الشامية للتطوي�ر 
العمراني المحدودة

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

شركة مراسي الخليج 
لألعمال البحرية

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة صافنات العرب�ية 
للمقاوالت

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

شركة القلعة للتجارة 
والمقاوالت

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

الشركة المتحدة لصناعة 
األعالف

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

شركة المهيدب 
للتنمية

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

اسم 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 غري 
مدرجة/ذات 

مسؤولية محدودة(

أسماء الشركات التي كان 
عضو مجلس اإلدارة عضوًا 

في مجالس إداراتها السابقة 
أو من مديريها

داخل المملكة/
خارج المملكة

الكيان القانوني 
)مساهمة مدرجة/

مساهمة غري مدرجة/ذات 
مسؤولية محدودة(

شركة المهيدب للنقل 
الربي

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة سليمان 
عبدالقادر المهيدب 

وشركاه

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة عماد عبدالقادر 
المهيدب

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة عواطف 
عبدالقادر المهيدب 

وشركائها

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة مريم عبدالقادر 
المهيدب وشركائها

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة تماضر 
عبدالقادر المهيدب 

وشركائها

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة هيفاء 
عبدالقادر المهيدب

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة لولوه سليمان 
المديهيم وشريكها

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة خدمات مهيل 
للصيانة والتشغيل

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة أموال الخليج 
لالست�ثمار التجاري

محدودة برأس مال داخل المملكة
خليجي

أ. بدر عبداهلل 2.
العيسى

داخل مجموعة صافوال
المملكة

مساهمة 
مدرجة

شركة مدينة المعرفة 
االقتصادية

مساهمة مدرجةداخل المملكة

داخل البنك السعودي الفرنسي
المملكة

مساهمة 
مدرجة

شركة كنان الدولية 
للتطوي�ر العقاري

مساهمة غري داخل المملكة
مدرجة

داخل شركة دور للضيافة
المملكة

مساهمة 
مدرجة

شركة العقيق للتنمية 
العقاري

مساهمة غري داخل المملكة
مدرجة

داخل شركة المراعي
المملكة

مساهمة 
مدرجة

مساهمة غري داخل المملكةشركة سكون العالمية
مدرجة

داخل شركة صافوال لألغذية
المملكة

مساهمة غري 
مدرجة

شركة صافوال ألنظمة 
التغليف

مساهمة غري داخل المملكة
مدرجة

داخل شركة بنده للتجزئة
المملكة

مساهمة غري 
مدرجة

شركة أصيلة 
لالست�ثمار

مساهمة غري داخل المملكة
مدرجة

داخل شركة عافية العالمية
المملكة

مساهمة غري 
مدرجة

داخل الشركة المتحدة للسكر
المملكة

مساهمة غري 
مدرجة

خارج شركة عافية العالمية مصر
المملكة

مساهمة غري 
مدرجة

الشركة المتحدة للسكر- 
مصر

خارج 
المملكة

مساهمة غري 
مدرجة

خارج شركة االسكندرية للسكر
المملكة

مساهمة غري 
مدرجة

شركة الملكة للصناعات 
الغذائية

خارج 
المملكة

مساهمة غري 
مدرجة

خارج صافوال قيدا
المملكة

مساهمة غري 
مدرجة
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اسم 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 غري 
مدرجة/ذات 

مسؤولية محدودة(

أسماء الشركات التي كان 
عضو مجلس اإلدارة عضوًا 

في مجالس إداراتها السابقة 
أو من مديريها

داخل المملكة/
خارج المملكة

الكيان القانوني 
)مساهمة مدرجة/

مساهمة غري مدرجة/ذات 
مسؤولية محدودة(

أ. عصام ٣.
عبدالقادر 

المهيدب

داخل مجموعة صافوال
المملكة

مساهمة 
مدرجة

شركة إعمار الشرق 
االوسط

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

داخل شركة بوان
المملكة

مساهمة 
مدرجة

شركة زهور الريف 
التجارية

مساهمة غري داخل المملكة
مدرجة

شركة عبدالقادر المهيدب 
وأوالده

داخل 
المملكة

مساهمة غري 
مدرجة

شركة اليمامة 
للصناعات الحديدية

مساهمة غري داخل المملكة
مدرجة

الشركة الشامية للتطوي�ر 
العمراني المحدودة

داحل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

شركة ثبات لإلنشاءات 
المحدودة

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة رافال للتطوي�ر 
العقاري

داخل 
المملكة

مساهمة غري 
مدرجة

شركة الشرق األوسط 
لصناعة الورق

مساهمة مدرجةداخل المملكة

داخل الشركة الوطنية لإلسكان
المملكة

مساهمة غري 
مدرجة

شركة إمداد الموارد 
البشرية لالستقدام

مساهمة غري داخل المملكة
مدرجة

داخل شركة بنده للتجزئة
المملكة

مساهمة غري 
مدرجة

مصرف السالم 
البحري�ن

مساهمة مدرجةخارج المملكة

شركة صافنات العرب�ية 
للمقاوالت

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

شركة مجمع نساج 
السكني للعقارات

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

داخل شركة المهيدب القابضة
المملكة

مساهمة غري 
مدرجة

شركة اللطيفية 
للتجارة والمقاوالت

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

داخل شركة ذات الصواري
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

شركة أموال الخليج 
لالست�ثمار التجاري

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة الرومانسية 
المحدودة

داخل 
المملكة

مساهمة غري 
مدرجة

مساهمة غري داخل المملكةشركة البلد األمني
مدرجة

داخل شركة مدينة ثروة العقارية
المملكة

مساهمة غري 
مدرجة

شركة االولى للتطوي�ر 
العقاري

مساهمة غري داخل المملكة
مدرجة

شركة رؤية العالمية 
لالست�ثمار 

داخل 
المملكة

مساهمة غري 
مدرجة

شركة األخشاب 
العالمية

مساهمة غري داخل المملكة
مدرجة

شركة اكسري الخليج 
للمقاوالت

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة بلوم انفست
محدودة

شركة بحريات الخرب للتطوي�ر 
العقاري

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

شركة التربيد 
السعودية

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

داخل شركة ميار األغذية
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

شركة سليمان 
عبدالقادر المهيدب 

وشركاه

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

داخل شركة أثيل القابضة
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

شركة عماد عبدالقادر 
المهيدب 

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة ثروة السعودية 
للتطوي�ر واالست�ثمار 

العقاري

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

شركة عواطف 
عبدالقادر المهيدب 

وشركائها

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة أثيل العرب�ية للخدمات 
المحدودة

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

شركة مريم عبدالقادر 
المهيدب وشركائها

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة اموال االجيال 
القابضة

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

شركة هيفاء 
عبدالقادر المهيدب

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة القلعة للتجارة 
والمقاوالت

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

شركة لولوة سليمان 
المديهيم وشريكها

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة شاس لخدمات المياه 
المحدودة

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

شركة الهمة 
اللوجستية

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

داخل شركة شأس لخدمة المياه 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

شركة خدمات مهيل 
للصيانة والتشغيل

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

اسم 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 غري 
مدرجة/ذات 

مسؤولية محدودة(

أسماء الشركات التي كان 
عضو مجلس اإلدارة عضوًا 

في مجالس إداراتها السابقة 
أو من مديريها

داخل المملكة/
خارج المملكة

الكيان القانوني 
)مساهمة مدرجة/

مساهمة غري مدرجة/ذات 
مسؤولية محدودة(

داخل شركة تاج األوفياء
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

شركة تماضر 
عبدالقادر المهيدب

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة تنمية األحالم 
للمقاوالت

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

الشركة الدولية 
لتنمية المياه 

والطاقة )اكواباور(

مساهمة غري داخل المملكة
مدرجة

شركة جدير لالست�ثمار 
القابضة

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

شركة الجدير للخدمات 
اللوجستية

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة مصدر لمواد 
البناء

مساهمة غري داخل المملكة
مدرجة

شركة ميار للنقل 
والتخزي�ن

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة عصام 
عبدالقادر المهيدب 

وشركاه

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة نخبة الكوادر 
المحدودة

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة مصنع مياه 
الينابيع المحدودة

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة مصنع مياه 
المنهل للمياه 

المحدودة

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة مصنع مياه 
نقية المحدود

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة مصنع مياه 
نستله المحدودة

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة مصنع األنهار 
للمياه المحدودة

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة هرفي 
للخدمات الغذائية

مساهمة مدرجةداخل المملكة

أ. عبدالعزي�ز 4.
خالد الغفيلي

داخل مجموعة صافوال
المملكة

مساهمة 
مدرجة

شركة هرفي 
للخدمات الغذائية

مساهمة مدرجةداخل المملكة

داخل مصرف الراجحي
المملكة

مساهمة 
مدرجة

شركة تبوك للتنمية 
الزراعية

مساهمة مدرجةداخل المملكة

داخل الراجحي المالية
المملكة

مساهمة غري 
مدرجة

الشركة الوطنية 
للرعاية الطبية

مساهمة مدرجةداخل المملكة

داخل شركة صافوال لألغذية
المملكة

مساهمة غري 
مدرجة

شركة التصنيع 
وخدمات الطاقة

مساهمة غري داخل المملكة
مدرجة

الشركة الوطنية للصناعات 
البرتوكيماوية

داخل 
المملكة

مساهمة غري 
مدرجة

شركة الرياض للفنادق 
والرتفيه

مساهمة غري داخل المملكة
مدرجة

شركة تطوي�ر 
الصناعات السعودية

مساهمة غري داخل المملكة
مدرجة

مساهمة غري داخل المملكةشركة بنده للتجزئة
مدرجة

م. معتز قصي 5.
العزاوي

داخل مجموعة صافوال
المملكة

مساهمة 
مدرجة

شركة مريي�ل لينش 
المملكة العرب�ية 

السعودية

مساهمة غري داخل المملكة
مدرجة

شركة هرفي للخدمات 
الغذائية

داخل 
المملكة

مساهمة 
مدرجة
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اسم 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 غري 
مدرجة/ذات 

مسؤولية محدودة(

أسماء الشركات التي كان 
عضو مجلس اإلدارة عضوًا 

في مجالس إداراتها السابقة 
أو من مديريها

داخل المملكة/
خارج المملكة

الكيان القانوني 
)مساهمة مدرجة/

مساهمة غري مدرجة/ذات 
مسؤولية محدودة(

داخل شركة اسمنت العرب�ية
المملكة

مساهمة 
مدرجة

داخل بنك الرياض
المملكة

مساهمة 
مدرجة

شركة اتحاد اتصاالت 
)موبايلي(

داخل 
المملكة

مساهمة 
مدرجة

شركة الباطون الجاهز 
والتوريدات االنشائية

خارج 
المملكة

مساهمة 
مدرجة

داخل شركة صافوال لألغذية
المملكة

مساهمة غري 
مدرجة

داخل الشركة المتحدة للسكر
المملكة

مساهمة غري 
مدرجة

داخل شركة عافية العالمية
المملكة

مساهمة غري 
مدرجة

الشركة المتحدة للسكر 
مصر

خارج 
المملكة

مساهمة غري 
مدرجه

خارج شركة اإلسكندرية للسكر
المملكة

مساهمة غري 
مدرجه

شركة الملكة للصناعات 
الغذائية

خارج 
المملكة

مساهمة غري 
مدرجه

خارج شركة عافية العالمية مصر
المملكة

مساهمة غري 
مدرجة

خارج شركة إسمنت القطرانة
المملكة

مساهمة غري 
مدرجه

السعودية لإلنشاءات 
الصناعية والمشاريع 

الهندسية

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

الشركة السعودية للتقنية 
والتجارة

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

داخل الوسطاء للتنمية
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

أ. فهد عبداهلل ٦.
القاسم

داخل مجموعة صافوال
المملكة

مساهمة 
مدرجة

مساهمة مدرجةداخل المملكة بنك البالد 

داخل شركة جري�ر للتسوي�ق
المملكة

مساهمة 
مدرجة

مجموعة عبداللطيف 
العيسى القابضة 

مساهمة غري داخل المملكة
مدرجة

داخل شركة دور للضيافة
المملكة

مساهمة 
مدرجة

مساهمة غري داخل المملكةشركة ناقل 
مدرجة

داخل شركة دلة للخدمات الصحية
المملكة

مساهمة 
مدرجة

شركة الراجحي ألفا 
لالست�ثمار القابضة

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

داخل شركة الرياض للتعمري 
المملكة

مساهمة 
مدرجة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة راج العقارية 
محدودة

شركة الدكتور محمد راشد 
الفقيه وشركاؤه

داخل 
المملكة

مساهمة غري 
مدرجة

الشركة الوطنية 
العمومية للسيارات 

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة اتحاد الراجحي 
لالست�ثمار القابضة

داخل 
المملكة

مساهمة غري 
مدرجة

شركة أموال 
لالستشارات المالية

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

داخل شركة مشاريع األرجان 
المملكة

مساهمة غري 
مدرجة

المؤسسة العامة 
للربيد السعودي

مؤسسة حكوميةداخل المملكة

شركة محمد عبد العزي�ز 
الحبيب وأوالده القابضة

داخل 
المملكة

مساهمة غري 
مدرجة

اسم 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 غري 
مدرجة/ذات 

مسؤولية محدودة(

أسماء الشركات التي كان 
عضو مجلس اإلدارة عضوًا 

في مجالس إداراتها السابقة 
أو من مديريها

داخل المملكة/
خارج المملكة

الكيان القانوني 
)مساهمة مدرجة/

مساهمة غري مدرجة/ذات 
مسؤولية محدودة(

شركة عبداهلل بن ابراهيم 
السبيعي القابضة )إيمز( 

داخل 
المملكة

مساهمة غري 
مدرجة

شركة أري�ز لالست�ثمار 
التجاري المحدودة

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

داخل شركة باسقات الخليج
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

شركة فينكورب القابضة 
لالست�ثمار 

خارج 
المملكة

مساهمة 
مصرية مقفلة 

شركة القرن الواحد 
والعشري�ن وشريكه 

للتقي�يم العقاري

داخل 
المملكة

شركة مهنية

مكتب فهد عبداهلل القاسم 
للمراجعة وتدقيق 

الحسابات 

داخل 
المملكة 

مؤسسة 
فردية

داخل مؤسسة عالم صافوال
المملكة

مؤسسة 
أهلية غري 

ربحية

داخل شركة جري�ر لالست�ثمار
المملكة

مساهمة غري 
مدرجة

أ. محمد ٧.
إبراهيم 
العيسى

داخل مجموعة صافوال
المملكة

مساهمة 
مدرجة

مساهمة غري داخل المملكةشركة سكون العقارية
مدرجة

شركة كنان الدولية 
للتطوي�ر العقاري

داخل 
المملكة

مساهمة غري 
مدرجة

شركة العقيق للتنمية 
العقارية

مساهمة غري داخل المملكة
مدرجة

داخل  شركة أصيلة لالست�ثمار
المملكة

مساهمة غري 
مدرجة

داخل بالك روك السعودية
المملكة

مساهمة غري 
مدرجة

أ.عبدالرحمن ٨.
محمد رمزي 

عداس

داخل مجموعة صافوال
المملكة

مساهمة 
مدرجة

مساهمة مدرجةداخل المملكةبنك البالد

داخل بنك اإلنماء
المملكة

مساهمة 
مدرجة

مجموعة السريع 
الصناعية التجارية

مساهمة مدرجةداخل المملكة

ديار الخيال للتطوي�ر 
العقاري

داخل 
المملكة

ذات مسئولية 
محدودة

شركة أسواق البحر 
األحمر

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

خارج البنك التونسي السعودي
المملكة

است�ثمار مختلط 
لوزارة المالية 

السعودية

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة كيبل النمو
محدودة

شركة الرب�يع السعودية 
لألغذية

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة سدكو كابيتال
محدودة

داخل صندوق البيئة
المملكة

جهة حكومية 
تابع لوزارة 

البيئة والمياه 
والزراعة

شركة عبدالعزي�ز 
الصغري القابضة

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

داخل مؤسسة عالم صافوال 
المملكة

مؤسسة 
أهلية غري 

ربحية

بنك كوانتام 
االست�ثماري بدبي

ذات مسؤولية خارج المملكة
محدودة

الشركة الدولية 
ألعمال المياه 

والطاقة )أكوا(

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة اركوما
محدودة
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اسم 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 غري 
مدرجة/ذات 

مسؤولية محدودة(

أسماء الشركات التي كان 
عضو مجلس اإلدارة عضوًا 

في مجالس إداراتها السابقة 
أو من مديريها

داخل المملكة/
خارج المملكة

الكيان القانوني 
)مساهمة مدرجة/

مساهمة غري مدرجة/ذات 
مسؤولية محدودة(

شركة أحمد محمد 
صالح باعشن 

مساهمة غري داخل المملكة
مدرجة

أ. ركان ٩.
عبدالعزي�ز 

الفضل

داخل مجموعة صافوال
المملكة

مساهمة 
مدرجة

شركة رابية للزراعة 
والمقاوالت

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة صحارى للمقاوالت 
المحدودة

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

شركة الت�كامل 
القابضة

شركة قابضةداخل المملكة

داخل مجموعة الفضل
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

داخل شركة الفضل العقارية
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

داخل شركة الفضل لإلست�ثمار
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

د.عدنان 10.
عبدالفتاح 

صوفي

داخل مجموعة صافوال
المملكة

مساهمة 
مدرجة

شركة بوبا العرب�ية 
للت�أمني التعاوني 

مساهمة مدرجةداخل المملكة 

داخل شركة مجموعة فتيحي 
المملكة

مساهمة 
مدرجة

شركة األسمنت 
العرب�ية 

مساهمة مدرجةداخل المملكة 

شركة ناتيكسيس 
السعودية

داخل 
المملكة 

مساهمة غري 
مدرجة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة أوج القابضة 
محدودة

داخل شركة وادي جدة 
المملكة 

مساهمة غري 
مدرجة

مجموعة سدكو 
القابضة

مساهمة غري داخل المملكة
مدرجة

داخل شركة بنده للتجزئة
المملكة 

مساهمة غري 
مدرجة

مساهمة غري داخل المملكةشركة األهلي كابيتال 
مدرجة

الشركة السعودية 
للخدمات الصناعية 

)سيسكو(

داخل 
المملكة

مساهمة 
مدرجة

أ. بدر حمد 11.
الرب�يعة

داخل مجموعة صافوال
المملكة

مساهمة 
مدرجة

ال يوجد

شركة الشرق األوسط 
للكيماويات

داخل 
المملكة

مساهمة غري 
مدرجة

شركة نور لالست�ثمار 
المالي

خارج 
المملكة

مساهمة 
مدرجة

شركة النخيل لإلنتاج 
الزراعي

خارج 
المملكة

مساهمة 
مدرجة

شركة المنار للتموي�ل 
واإلجارة

خارج 
المملكة

مساهمة 
مدرجة

خارج بنك ميزان 
المملكة

مساهمة 
مدرجة

شركة الدرة الوطنية 
العقارية

خارج 
المملكة

مساهمة غري 
مدرجة

شركة نور الصالحية 
العقارية

خارج 
المملكة

مساهمة غري 
مدرجة

شركة مجموعة الفنادق 
العالمية

خارج 
المملكة

مساهمة غري 
مدرجة

خارج شركة ايكاروس العقارية
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

أ-4( ملخص السرية الذاتية ألعضاء لجان الشركة:

الخرباتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

أعضاء لجنة المكافآت والرتشيحات:

أ.ركان عبدالعزي�ز الفضل1.

تم ذكر الوظائف الحالية والسابقة والمؤهالت والخربات لألعضاء ضمن اعضاء مجلس اإلدارة
أ.بدر عبداهلل العيسى2.

أ.عصام عبدالقادر المهيدب٣.

أ.عبدالرحمن محمد رمزي عداس4.

العضو المنتدب/مالك أ. جوهان براند5.
لشركة جوهان براند 
 Johan( لالستشارات

 Brand Leadership
 )Advisory DWC-LLC

منذ عام 201٦م.
ويتقلد عضوية لجنة 

المكافآت والرتشيحات 
في شركة غباش 

للتجارة واالست�ثمار.

شريك تنفيذي 
ومستشار لدى شركة 

 Egon(إيقون زيندير
Zehnder( منذ عام1٩٩5 

وحتى 201٦م.
مدير إدارة المشاريع 

 )PepsiCo( بشركة ببسي
منذ عام 1٩٩٣ وحتى 

1٩٩5م.

ماجستري اقتصاديات 
األعمال من جامعة 

 )Erasmus( إي�راسموس
في هولندا 

ماجستري في القانون 
التجاري والقانون 
الخاص من جامعة 

 )Erasmus( إي�راسموس
في هولندا 

شهادة مدير مهني 
معتمد، من معهد 

الحوكمة/مدراء.

له خربة في مجال 
القيادة المهني، 

وبرامج تقي�يم فاعلية 
أداء مجالس اإلدارة 

واإلدارة العليا.
وبصفة عامة فهو 
يقدم االستشارات 

للرؤساء التنفيذي�ني 
والمديري�ن ورواد 

األعمال في الشركات 
العائلية لتحقيق 

األهداف المخطط لها.

أعضاء لجنة االست�ثمار:

م. معتز قصي العزاوي1.

تم ذكر الوظائف الحالية والسابقة والمؤهالت والخربات لألعضاء ضمن اعضاء مجلس اإلدارة 

أ. عبدالعزي�ز خالد الغفيلي2.

أ. فهد عبداهلل القاسم٣.

د.عدنان عبدالفتاح صوفي4.

أ. محمد إبراهيم العيسى5.

تقري�ر مجلس اإلدارة
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أ-5( سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة:
تعزي�زًا لدوره ومسئولياته، فقد عقد مجلس اإلدارة )٧( اجتماعات خالل العام 2021م، وي�وضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة 

الجتماعات المجلس خالل العام 2021م:

اسم العضوم

تسلسل االجتماعات خالل العام ٢٠٢١م وتاريخها

عدد مرات 
الحضور 3٠ يونيو*٢8 أبري�ل٢7 يناير

 ١5
١9 ديسمرب١8 ديسمرب٢7 أكتوبرسبتمرب**

)٦( من )٦(*√√√√-*√√أ. سليمان عبدالقادر المهيدب 1.

)٧( من )٧(√√√√√√√أ. بدر عبداهلل العيسى 2.

)٦( من )٦(*√√√√-*√√أ. عصام عبدالقادر المهيدب ٣.

)٧( من )٧(√√√√√√√أ. عبدالعزي�ز خالد الغفيلي 4.

)٧( من )٧(√√√√√√√م. معتز قصي العزاوي5.

)٧( من )٧(√√√√√√√أ. فهد عبداهلل القاسم٦.

)٧( من )٧(√√√√√√√أ. محمد إبراهيم العيسى٧.

)٧( من )٧(√√√√√√√أ. عبدالرحمن محمد رمزي عداس٨.

)٧( من )٧(√√√√√√√أ. ركان عبدالعزي�ز الفضل٩.

)٧( من )٧(√√√√√√√د. عدنان عبدالفتاح صوفي10.

)٦( من )٧(√√√X√√√أ. بدر حمد الرب�يعة11.

)٧( من )٧(√√√√√√√أ. النور علي سعد )أمني مجلس اإلدارة(-

تاري�خ اجتماع الجمعية العامة: عقدت بتاري�خ 2٨ أبري�ل 2021م، سجل الحضور أعاله يعكس حضور األعضاء خالل كامل العام أي قبل وبعد هذه الجمعية.

مالحظة:

**   تم الموافقة على النتائج المالية للربع الثاني 2021م من قبل مجلس اإلدارة بالتمري�ر بناًء على توصية لجنة المراجعة في اجتماعها بتاري�خ 2021/٨/٣م.

*     االجتماع الذي تم عقده بتاري�خ ٣0 يونيو 2021م كان مخصصًا لمناقشة صفقة االستحواذ على شركة بايارا، وحيث أن كالً من األستاذ/ سليمان المهيدب واألستاذ/ عصام المهيدب لديهم أعمال منافسة 
لنشاط شركة بيارا فقد اعتذرا عن حضور هذا االجتماع بسبب حالة تعارض المصالح وقد تم عكس ذلك في محضر الجلسة.

أ-6( سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات الجمعيات العامة للمساهمني:
تم عقد اجتماع واحد للجمعية العامة للمساهمني خالل العام 2021م، وذلك عرب وسائل التقنية الحديثة نظرًا لإلجراءات االحرتازية للحد من جائحة 

كورونا )كوفيد-1٩(، وفيما يلي بيانًا بأسماء أعضاء المجلس الحاضري�ن لهذه الجمعية:

المنصباسم العضوم.

اجتماع الجمعية العامة 
غري العادية رقم )33( 
المنعقدة بتاري�خ ٢8 

أبري�ل ٢٠٢١م
عدد االجتماعات التي 

حضرها العضو

)1( من )1(√رئيس المجلسأ. سليمان عبدالقادر المهيدب 1.

)1( من )1(√نائب الرئيسأ. بدر عبد اهلل العيسى 2.

)1( من )1(√عضو أ. عبدالعزي�ز خالد الغفيلي٣.

)1( من )1(√عضوأ. عصام عبدالقادر المهيدب4.

)1( من )1(√عضو المجلس ورئيس لجنة المراجعة أ. فهد عبداهلل القاسم5.

)1( من )1(√عضو المجلس ورئيس لجنة االست�ثمارم. معتز قصي العزاوي ٦.

)1( من )1(√عضوأ. محمد إبراهيم العيسى٧.

)1( من )1(√عضوأ. عبدالرحمن محمد رمزي عداس٨.

عضو المجلس ورئيس لجنة المكافآت أ. ركان عبدالعزي�ز الفضل٩.
والرتشيحات 

)1( من )1(√

)1( من )1(√عضود. عدنان عبدالفتاح صوفي10.

)1( من )1(√عضوأ. بدر حمد الرب�يعة11.

ب( لجان مجلس اإلدارة:
ب-١( لجنة المكافآت والرتشيحات: 

اجتماعات ودور اللجنة:  •
  ت�ت�كون لجنة المكافآت والرتشيحات من خمسة )5( أعضاء جميعهم أعضاء مستقلني وغري تنفيذي�ني من أعضاء مجلس اإلدارة ممن لهم خربة 

في مجال عمل اللجنة، وقد عقدت اللجنة )4( اجتماعات خالل العام 2021م، وقد قامت اللجنة في اجتماعاتها بمتابعة مسؤولياتها في 
مجال المكافآت والرتشيحات والحوكمة، وفيما يلي ملخصًا ألبرز مهام ومسؤوليات اللجنة وبيان بعضويتها وسجل حضور اجتماعاتها خالل 

العام:

ملخص الدور والمهام والمسؤوليات الرئيسة للجنة:  •
  ت�تولى اللجنة المهام واالختصاصات المتعلقة بثالث جوانب هي: المكافآت والرتشيحات والحوكمة، 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 بني المكافآت الممنوحة 

وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة. باإلضافة إلى المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقي�يم 
مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها.

ب( فيما يتعلق بالرتشيحات:
اقرتاح سياسات ومعاي�ري واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وممثلي الشركة في الشركات التابعة، والمراجعة السنوية 

للمتطلبات الالزمة من المهارات أو الخربات لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية، باإلضافة إلى مراجعة هيكل مجلس اإلدارة 
واللجان واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغي�ريات التي يمكن إجراؤها، وتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، 

واقرتاح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة كما تقوم بالتحقق بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلني، والتحقق من 
عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

ج( فيما يتعلق بالحوكمة:
التحقق من التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية ودليل وسياسات الحوكمة الخاصة بالشركة. ومراجعة 

دليل وقواعد الحوكمة وتحديثها وفقًا للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات. باإلضافة إلى مراجعة وتطوي�ر قواعد السلوك المهني التي 
تمثل قيم الشركة، وغريها من السياسات واإلجراءات الداخلية بما يلبي حاجات الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات، وإطالع أعضاء مجلس 

اإلدارة دومًا على التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات وكل ما أشارت إليه المادة )٩4( من الئحة حوكمة الشركات الصادرة 
من هيئة السوق المالية.

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

بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور اجتماعاتها خالل عام ٢٠٢١م:

اسم العضوم.

تسلسل االجتماعات خالل العام ٢٠٢١م وتواريخها

عدد مرات الحضور ٢6 أكتوبر ١4 سبتمرب٢7 أبري�ل٢6 يناير

أ. ركان عبدالعزي�ز الفضل )رئيس اللجنة(1.
)عضو مجلس إدارة مستقل(

)4( من )4(√√√√

أ. عصام عبدالقادر المهيدب2.
)عضو مجلس إدارة غري تنفيذي(

√
)4( من )4(√√√

أ. بدر عبداهلل العيسى٣.
)عضو مجلس إدارة غري تنفيذي(

√
)4( من )4(√√√

أ. عبدالرحمن محمد رمزي عداس4.
)عضو مجلس إدارة مستقل(

)4( من )4(√√√√

أ. جوهان براند 5.
)عضو من خارج المجلس- مستقل(

)4( من )4(√√√√

أ. مرهف محمد السمان–
)أمني سر اللجنة(

)4( من )4(√√√√
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ب-٢( لجنة االست�ثمار:
اجتماعات ودور اللجنة:  •

  ت�ت�كون لجنة االست�ثمار من خمسة )5( أعضاء من مجلس اإلدارة جميعهم من غري التنفيذي�ني ومستقلني، وقد عقدت اللجنة خالل العام 2021م 
عدد )٦( اجتماعات وذلك تعزي�زًا لدور المجلس في متابعة وتنفيذ الخطط االسرتاتيجية فيما يتعلق بالفرص االست�ثمارية للشركة. وفيما يلي 

ملخصًا ألبرز مهام ومسؤوليات اللجنة وبيان بعضويتها وسجل حضور اجتماعاتها خالل العام 2021م:

ملخص الدور والمهام والمسؤوليات الرئيسة للجنة:  •
  مراجعة اإلطار العام إلجمالي المخصصات الرأسمالية والنموذج والهيكل المتبع في تطبيق األنشطة االست�ثمارية لمجموعة صافوال 

والتوصية لمجلس اإلدارة بخصوصها، مع األخذ في االعتبار العوامل ذات الصلة مثل أهداف العائد على رأس المال المست�ثمر والمقارنات 
الالزمة لتخصيص رأس المال وحدود المخاطر واألهداف االسرتاتيجية للشركة، باإلضافة إلى مراجعة الفرص االست�ثمارية وأنشطة االستحواذ، 

واالندماج والتملك والدخول في شراكات، والتوصية إلى مجلس اإلدارة حولها وذلك في ضوء مصفوفة الصالحيات المعتمدة من قبل 
مجلس اإلدارة بهذا الخصوص، ومراجعة أثر المعامالت والصفقات المقرتحة على قائمة المركز المالي للمجموعة بما في ذلك التموي�ل 

المطلوب وتقي�يم األثر على نسب السيولة والمديونية والتوصية بخصوصها للمجلس.

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

بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور اجتماعاتها خالل عام ٢٠٢١م

اسم العضوم.

عدد مرات تسلسل االجتماعات خالل العام ٢٠٢١م وتواريخها
الحضور ١١ أكتوبر ١4 سبتمرب١3 يوليو٢8 يونيو٢7 أبري�ل١6 مارس

م. معتز قصي العزاوي )رئيس اللجنة(1.
)عضو مجلس إدارة غري تنفيذي(

)٦( من )٦(√√√√√√

أ. عبدالعزي�ز خالد الغفيلي2.
)عضو مجلس إدارة غري تنفيذي(

)٦( من )٦(√√√√√√

أ. فهد عبداهلل القاسم٣.
)عضو مجلس إدارة مستقل(

)٦( من )٦(√√√√√√

د. عدنان عبدالفتاح صوفي4.
)عضو مجلس إدارة غري تنفيذي(

)٦( من )٦(√√√√√√

أ. محمد إبراهيم العيسى5.
)عضو مجلس إدارة غري تنفيذي(

)٦( من )٦(√√√√√√

أ. النور علي سعد –
)أمني سر اللجنة(

)٦( من )٦(√√√√√√

ج( تقي�يم أداء مجلس اإلدارة ولجانه وأعضائه:
-  درجت مجموعة صافوال على عمل تقي�يم دوري ألداء مجلس إدارتها ولجانه وذلك منذ عام 200٩م بهدف تحديد جوانب القوة والضعف 
واقرتاح معالجتها بما يتناسب مع مصلحة الشركة، واستمرارًا لهذا النهج وتحت إشراف لجنة المكافآت والرتشيحات قامت صافوال باتباع 

الوسائل التالية في هذا الخصوص:  

-  تم التعاقد مع شركة االستشارات كومباس )Governance Compass( خالل العام 2021م وهي جهة خارجية مستقلة )وليست طرف ذو عالقة 
مع الشركة( ومتخصصة في تقي�يم أداء مجالس اإلدارة والقيادة الفعالة للقيام بتقي�يم ألداء المجلس واللجان، حيث شمل التقي�يم الذي 

قامت به شركة كومباس أداء مجلس اإلدارة وأعضائه واللجان واجتماعات المجلس واللجان خالل العام 2021م.

-  تمت عملية التقي�يم تحت إشراف لجنة المكافآت والرتشيحات وبعد عرض آليات ومنهجية التقي�يم ومحاوره على مجلس اإلدارة، والتي 
تضمنت إجراء مقابالت شخصية مع أعضاء مجلس اإلدارة وقيامهم بتعبئة استبيان شامل تضمن كافة المحاور التي تغطي مهام 

ومسئوليات المجلس واللجان وكذلك مدى فاعلية اجتماعات هذه األجهزة بما في ذلك تقي�يم مدى فاعلية المشاركة والنقاشات خالل 
هذه االجتماعات وصوالً لقرارات مدروسة تعزز من أداء الشركة وتحقق أهدافها، وقد تضمنت آليات التقي�يم هذا العام عمل تقي�يم لتفاعل 

وجودة مناقشات أعضاء المجلس وكيفية وصولهم للقرارات وديناميكية الجلسات من خالل حضور ممثل من كومباس شخصيًا لعدد  جلستني  
من جلسات المجلس خالل العام 2021م   )Meeting Observation Assessment(  وُتعد هذه المرة األولى التي يتم فيها استخدام هذه 

اآللية،

-  كما استمرت شركة االستشارات كومباس بتقي�يم كفاءة وفعالية اجتماعات المجلس )BME Survey( خالل العام 2021م من خالل تعبئة 
استبيان لتقي�يم فاعلية جميع اجتماعات المجلس ولجانه متضمنة تقي�يم مدى فاعلية المشاركة والنقاشات خالل هذه االجتماعات وصوالً 

لقرارات مدروسة تعزز من أداء الشركة وتحقق أهدافها، حيث يقوم األعضاء بتعبئة االستبيان عقب كل جلسة من جلسات المجلس واللجان، 
وقد تم عرض نتائج التقي�يم المستمر لفاعلية جلسات المجلس على المجلس وتم وضع خطة عمل لمتابعة التوصيات وجاري تنفيذها حتى 

تاريخه.

-  كما سيستمر العمل بالتقي�يم الدوري لكفاءة وفاعلية المناقشات واتخاذ القرارات لكافة جلسات المجلس واللجان المنعقدة خالل العام 
2022م.

تجدر اإلشارة أيضا إلى أن مجلس اإلدارة قد عقد ورشتي عمل خالل العام 2021م، تهدفان إلى مراجعة اسرتاتيجية المجموعة، حيث تضمنت 
مشاركة التجارب الدولية واإلقليمية حول التحول االسرتاتيجي للشركات واسرتاتيجيات خلق القيمة المضافة والتي قدمها مستشار خارجي 

)الدكتور بيرت فيسك Peter Fisk(، حيث ُعقدت الورشة األولى بتاري�خ 2٧ أكتوبر 2021 لمدة يوم  كامل، وكانت الورشة الثانية لمدة يومني كاملني 
بتاري�خ 1٨-1٩ ديسمرب 2021م، والتي قام فيها المستشار بيرت باستعراض المؤشرات العالمية في قطاع األغذية والتجزئة من حيث التطور 

والتسارع  وأهمية الت�كنولوجيا  محليًا وإقليميًا ودوليًا في هذا المجال، كما تناول أهمية التخطيط االسرتاتيجي  للشركات وآليات تطبيقه بشكل 
عام وكيفية االستفادة من ذلك واسقاطه على عمليات المجموعة وشركاتها الفرعية بشكل خاص. وخالل الورشة تم تقسيم أعضاء المجلس 

إلى مجموعات لمزيد من العصف الذهني. 

دـ( مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية
د-١( المعاي�ري العامة للمكافآت: 

اعتمدت الجمعية العامة لمساهمي الشركة المنعقدة بتاري�خ 2 نوفمرب 201٧ م سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة 
التنفيذية حيث تنظم هذه السياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية لمجموعة صافوال، وذلك استيفاًء ألحكام الفقرة 

)1( من المادة )٦1( من الئحة حوكمة الشركات.

تختص لجنة المكافآت والرتشيحات بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذي�ني بالشركة، وفقًا للمعاي�ري 
المعتمدة وذلك على النحو التالي: 

أن ت�كون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارات الالزمة إلدارتها.  .1

مراعاة ربط الجزء المتغري من المكافآت باألداء على المدى الطوي�ل.  .2

تراعي الشركة انسجام المكافآت مع اسرتاتيجية الشركة وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.  .٣

4.  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 غري مربر للمكافآت والتعويضات.

يتم إعدادها بالتنسيق مع لجنة المكافآت والرتشيحات فيما يتعلق بالتعي�ينات الجديدة.  .5

٦.  تحدَّد المكافآت بناًء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهالت العلمية، والخربات 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 اإلدارة المراد تحقيقها خالل السنة المالية.

األخذ بعني االعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخربة أعضاء مجلس اإلدارة.  .٨

أن ت�كون المكافأة كافية بشكل معقول الستقطاب أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة وخربة مناسبة وتحفيزهم واإلبقاء عليهم.  .٩

10.  يجوز أن ت�كون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خربة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقالله 
وعدد الجلسات التي يحضرها وغريها من االعتبارات.

11.  يتم إيقاف صرف المكافأة أو اسرتدادها إذا تبني أنها تقررت بناًء على معلومات غري دقيقة قدمها عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة 
التنفيذية؛ وذلك لمنع استغالل الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غري مستحقة.

12.  في حال تطوي�ر برنامج لمنح أسهم في الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وموظفيها سواء أكانت إصدارًا جديدًا أم أسهمًا 
اشرتتها الشركة يتم ذلك تحت إشراف لجنة المكافآت والرتشيحات وبما يتوافق مع النظام األساس للشركة وأنظمة ولوائح هيئة السوق 

المالية ذات العالقة.

تقري�ر مجلس اإلدارة
تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة

99 98

تقري�ر مجلس اإلدارةمجموعة صافوال التقري�ر السنوي 2021



د-٢( ملخص سياسة مكافآت المجلس واللجان:
•  ت�ت�كون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من مبلغ معني أو بدل حضور عن الجلسات، أو بدل مصروفات أو مزايا عينية أو نسبة من األرباح وي�جوز 

الجمع بني اثنتني أو أكرث من هذه المزايا وبما ال يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية، وي�جوز أن ت�كون هذه 
المكافأة متفاوتة المقدار بحسب السياسة التي اعتمدتها الجمعية العامة للمساهمني بناًء على توصية لجنة المكافآت والرتشيحات بهذا 
الخصوص، وأبرز ما نصت عليه هذه السياسة بأن ت�كون المكافأة السنوية لعضو المجلس مبلغ مقطوع قدره 200 ألف ريال وبدل حضور 5.000 

ريال للجلسة بجانب تغطية بدالت المصروفات األخرى ذات العالقة بأعمال المجلس. 

•  مراعاة أال ت�كون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلني نسبة من األرباح التي تحققها الشركة أو أن ت�كون مبنية بشكل مباشر أو غري 
مباشر على ربحية الشركة.

•  يحدد ويعتمد مجلس اإلدارة مكافآت عضوية لجانه المنبثقة منه- باست�ثناء لجنة المراجعة- وبدالت الحضور وغريها من استحقاقات بناء على 
توصية من لجنة المكافآت والرتشيحات. 

•  ت�ت�كون مكافآت عضوية اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة من مكافأة سنوية مبلغ مقطوع قدره 100 ألف ريال وبدل حضور 5.000 ريال للجلسة 
في ضوء السياسة المعتمدة.

•  مكافأة عضوية لجنة المراجعة يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمني بناء على توصية من مجلس اإلدارة وذلك حسب النظام، 
حيث تم اعتماد مكافأة سنوية عبارة عن مبلغ مقطوع قدره 150 ألف ريال، وبدل حضور 5.000 ريال للجلسة في ضوء السياسة المعتمدة.

•  يجوز مراجعة سياسة مكافآت المجلس واللجان من فرتة إلى أخرى بناء على توصية من لجنة المكافآت والرتشيحات وذلك في ضوء 
المتغريات المتعلقة باألداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العامة للمساهمني على ذلك.

د-3( ملخص سياسة مكافآت اإلدارة التنفيذية:
تقوم لجنة المكافآت والرتشيحات بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفني وكبار التنفيذي�ني وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر 

واعتمادها وذلك بناء على توصية من اإلدارة التنفيذية وتشتمل مكافآت اإلدارة التنفيذية على ما يلي:

راتب أساس يتم دفعه في نهاية كل شهر ميالدي وبصفة شهرية.  •

بدالت تشتمل، على سبيل المثال ال الحصر، بدل سكن، وبدل مواصالت، وبدل تعليم لألبناء، وبدل هاتف.  •

مزايا ت�أمني طبي له وألفراد العائلة المستحقني.  •

سياسة ت�أمني على الحياة تشمل إصابات العمل والعجز الجزئي والكلي والوفاة الطبيعية أو غري الطبيعية أثناء العمل.  •

مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات األداء وفقًا للتقي�يم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.  •

الخطط التحفيزية قصرية األجل المرتبطة باألداء االست�ثنائي، والخطط التحفيزية طويلة األجل مثل برامج خيارات األسهم )متى وجدت(.  •

•  مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال ال الحصر، إجازة سنوية، وتذاكر سفر سنوية، خدمات المطارات التنفيذية، ومكافأة نهاية خدمة حسب 
نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة.

يتم اعتماد الخطط والربامج والموجهات العامة لمكافآت كبار التنفيذي�ني من قبل لجنة لمكافآت والرتشيحات.  •

•  يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفني وكبار التنفيذي�ني في ضوء الخطط والربامج 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 اإللكرتوني
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د-5( مكافآت أعضاء اللجان: 
فيما يلي بيان بمكافآت أعضاء اللجان للعام 2021م )ريال سعودي(:

المنصباللجنة/اسم العضوم

المكافآت الثابتة
)عدا بدل حضور 

الجلسات(

بدل حضور الجلسات
)بواقع 5 آالف ريال 

بدل المصروفاتالمجموعللجلسة(

أعضاء لجنة المراجعة 

أ. فهد عبداهلل القاسم 1.
)عضو مجلس إدارة مستقل(

مضمنة في جدول 150,000٣0,0001٨0,000رئيس اللجنة
مكافآت أعضاء المجلس 

السابق

أ. محمد إبراهيم العيسى 2.
)عضو مجلس إدارة غري تنفيذي(

مضمنة في جدول 150,000٣0,0001٨0,000عضوًا
مكافآت أعضاء المجلس 

السابق

أ. بدر حمد الرب�يعة ٣.
)عضو مجلس إدارة مستقل(

مضمنة في جدول 150,000٣0,0001٨0,000عضوًا 
مكافآت أعضاء المجلس 

السابق

د. عبدالرؤوف سليمان باناجة 4.
)عضو من خارج المجلس- مستقل(

ال يوجد150,000٣0,0001٨0,000عضوًا

ال يوجد150,000٣0,0001٨0,000عضوًا أ. طارق عبد اهلل القرعاوي5.

75٠,٠٠٠١5٠,٠٠٠9٠٠,٠٠٠٠المجموع

أعضاء لجنة المكافآت والرتشيحات:

أ. ركان عبدالعزي�ز الفضل 1.
)عضو مجلس إدارة مستقل(

ال يوجد100.00020.000120.000رئيس اللجنة 

أ. بدر عبداهلل العيسى2.
)عضو مجلس إدارة غري تنفيذي(

مضمنة في جدول 100,00020,000120,000عضوًا
مكافآت أعضاء المجلس 

السابق

أ. عصام عبدالقادر المهيدب ٣.
)عضو مجلس إدارة غري تنفيذي(

مضمنة في جدول 100,00020,000120,000عضوًا
مكافآت أعضاء المجلس 

السابق

أ. عبدالرحمن محمد رمزي عداس4.
)عضو مجلس إدارة مستقل(

ال يوجد100,00020,000120,000عضوًا

أ. جوهان براند 5.
)عضو من خارج المجلس- مستقل(

100,00020,000120,0000عضوًا

5٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠6٠٠,٠٠٠٠المجموع

أعضاء لجنة االست�ثمار:

م. معتز قصي عزاوي 1.
)عضو مجلس إدارة غري تنفيذي(

مضمنة في جدول 100,000٣0,0001٣0,000رئيس اللجنة 
مكافآت أعضاء المجلس 

السابق

أ. عبدالعزي�ز خالد الغفيلي 2.
)عضو مجلس إدارة غري تنفيذي(

مضمنة في جدول 100,000٣0,0001٣0,000عضوًا
مكافآت أعضاء المجلس 

السابق

أ. فهد عبداهلل القاسم ٣.
)عضو مجلس إدارة مستقل(

مضمنة في جدول 100,000٣0,0001٣0,000عضوًا
مكافآت أعضاء المجلس 

السابق

أ. محمد إبراهيم العيسى 4.
)عضو مجلس إدارة غري تنفيذي(

مضمنة في جدول 100,000٣0,0001٣0,000عضوًا
مكافآت أعضاء المجلس 

السابق

د. عدنان عبدالفتاح صوفي5.
)عضو مجلس إدارة غري تنفيذي(

ال يوجد100,000٣0,0001٣0,000عضوًا

–5٠٠,٠٠٠١5٠,٠٠٠65٠,٠٠٠المجموع

د-6( مكافآت ومخصصات كبار التنفيذي�ني بصافوال لعام ٢٠٢١م: 
فيما يلي استحقاقات ومكافآت خمسة )5( من كبار التنفيذي�ني في صافوال بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي للمجموعة ممن تلقوا 

أعلى المكافآت عن العام 2021م على النحو التالي )المبلغ بآالف الرياالت(:

البيانم.

تفاصيل مكافآت )5( من كبار 
التنفيذي�ني ممن تلقوا أعلى 
المكافآت من بينهم الرئيس 

التنفيذي والمدير المالي )بآالف 
الرياالت(

المكافآت الثابتة

11,54٧الرواتب–

4.041البدالت )شاملة بدل السكن، المواصالت، ت�أمني طبي، التعليم وغريه(–

٦21مزايا عينية–

١6.٢٠9مجموع المكافآت الثابتة

المكافآت المتغرية

-مكافآت دورية–

-أرباح–

1٦.5٧2خطط تحفيزية قصرية األجل )شاملة مكافأة األداء السنوية – 2021م(–

-خصص تحفيزية طويلة األجل–

-قيمة األسهم الممنوحة –

١6.57٢مجموع المكافآت المتغرية

٧4٨مكافأة نهاية الخدمة–

-مجموع مكافأة التنفيذي�ني عن المجلس )إن وجدت(–

33.5٢9المجموع الكلي

إيضاح: التزمت المجموعة باإلفصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيذي�ني بشكل إجمالي وفقًا للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية )ب( من الفقرة )4( من المادة )٩٣( من الئحة حوكمة الشركات، 
ولكن لحماية مصالح الشركة ومساهميها ومنسوبيها ولتفادي إلحاق أي ضرر قد يرتتب نتيجة لإلفصاح بشكل مفصل وفقًا للمنصب لم يتم عرض التفاصيل على النحو الوارد في الملحق )1( الخاص بكبار 

التنفيذي�ني من الئحة حوكمة الشركات.

د-7( العالقة بني المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت 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 مقرتح للمجلس يتبني انسجام ذلك مع السياسة المعتمدة للمجموعة من غري 
أي انحراف جوهري عن السياسة المذكورة. 
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هـ( بيان بمصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المديري�ن التنفيذي�ني وأقربائهم
هـ -١( بيان بمصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة:

أعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم

اسم من تعود له المصلحة أو األوراق التعاقدية أو حقوق االكت�تابم.

نهاية العامبداية العام

نسبة التغي�ريصافي التغي�ري أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

أوالً: أعضاء مجلس اإلدارة :

0%0–1,000–1,000أ. سليمان عبدالقادر المهيدب1.

0%0–1,025–1,025أ. بدر عبداهلل العيسى2.

0%0–1,000–1,000أ. عبدالعزي�ز خالد الغفيلي٣.

0%0–2,500–2,500أ. عصام عبدالقادر المهيدب4.

0%0–1,000–1,000م. معتز قصي العزاوي5.

0%0–2,000–2,000أ. فهد عبداهلل القاسم٦.

0%0–1,000–1,000أ. محمد إبراهيم العيسى٧.

0%0-1,000-1,000أ. عبدالرحمن محمد رمزي عداس٨.

0%0-1,000-1,000د. عدنان عبدالفتاح صوفي٩.

0%0-142,0٦0-142,0٦0أ. ركان عبدالعزي�ز الفضل10.

0%0-2,500-2,500أ. بدر حمد الرب�يعة11.

ثانيًا: أقارب أعضاء مجلس اإلدارة: ال يوجد

هـ -٢( بيان بمصلحة كبار التنفيذي�ني وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة:

كبار التنفيذي�ني وأقربائهم

اسم من تعود له المصلحةم.

نهاية العامبداية العام

نسبة التغي�ريصافي التغي�ري أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

أوالً: كبار التنفيذي�ني:

أ. وليد خالد فطاني1.
)الرئيس التنفيذي للمجموعة(

2٦–2٦–0%0

أ. سامح حسن 2.
)الرئيس التنفيذي لشركة صافوال لألغذية(

0–0–0%0

د. بندر طلعت حموه٣.
)الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة(

2٦–2٦–0%0

أ. واجد عثمان خان 4.
)المدير المالي(

0–0–0%0

أ. محمد نصر5.
)المدير التنفيذي لالست�ثمار(

0–0–0%0

أ. النور علي سعد٦.
)المدير التنفيذي للحوكمة وااللتزام والشؤون القانونية 

وأمني مجلس االدارة(

0–٧,٨00–٧,٨00%100

أ. مرهف محمد السمان٧.
)المدير التنفيذي للموارد البشرية والخدمات اإلدارية(

0–0–0%0

ثالثًا: أقارب كبار التنفيذي�ني: ال يوجد

هـ -٣( بيان بمصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين شركة هرفي للخدمات الغذائية )التابعة لمجموعة صافوال(:

اسم من تعود له المصلحة أو األوراق التعاقدية أو حقوق االكت�تابم.

نهاية العامبداية العام

نسبة التغي�ريصافي التغي�ري أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

أوالً: أعضاء مجلس اإلدارة:

0%0 –1,٩٦0–1,٩٦0أ. عصام عبدالقادر المهيدب1.

0%0 –1,400–1,400م. معتز قصي العزاوي2.

ثانيًا: أقارب أعضاء مجلس اإلدارة: ال يوجد

ثالثًا: كبار التنفيذي�ني: ال يوجد

رابعًا: أقارب كبار التنفيذي�ني: ال يوجد

و( القرارات الرئيسة التي أتخذها مجلس اإلدارة واألحداث الهامة المتعلقة بالعام والتي تم إعالنها عرب تداول أو نشرها على الموقع 
اإللكرتوني للشركة:

القرار/موضوع اإلعالنتاري�خ اإلعالنم.

اعتماد النتائج المالية األولية للفرتة المنتهية في 2020/12/٣1م  ) اثنا عشر شهرًا (12021/01/2٧.

توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمني عن العام المالي 2020م.22021/01/2٧.

اعالن مجموعة صافوال عن عزمها شراء أسهمها10/٣2021/0٣.

اعتماد النتائج المالية السنوية المنتهية في 2020/12/٣1م 1٦/42021/0٣.

دعوة المساهمني إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غري العادية رقم )٣٣( عن طري�ق وسائل التقنية الحديثة.52021/04/05.

إعالن تصحيحي بخصوص دعوة مجموعة صافوال مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غري العادية رقم )٣٣( عن ٦2021/04/0٦.
طري�ق وسائل التقنية الحديثة.

إعالن عن تاري�خ بداية التصويت اإللكرتوني على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غري العادية رقم )٣٣( ٧2021/04/22.

اعتماد النتائج المالية األولية للفرتة المنتهية في 2021/0٣/٣1م  ) ثالثة أشهر(٨2021/04/2٩.

اعالن نتائج اجتماع الجمعية العامة غري العادية رقم )٣٣( ٩2021/04/2٩.

اعالن عن توقيع شركتها الفرعية شركة صافوال لألغذية على اتفاقية شراء أسهم ملزمة لالستحواذ على نسبة 100% من 11/102021/0٧.
شركة بايارا القابضة المحدودة

اعتماد النتائج المالية األولية للفرتة المنتهية في 2021/0٦/٣0م )ستة أشهر(04/112021/0٨.

اعالن عن نتائج عملية شراء الشركة ألسهمها )المرحلة األولى(12/122021/0٩.

اعالن عن حصول شركة صافوال لألغذية )شركة تابعة للمجموعة( على خطاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة من 1٣2021/0٩/٣0.
إتمام عملية الرتكز االقتصادي الخاصة بعملية االستحواذ على شركة بايارا القابضة المحدودة.

اعالن انتهاء شركة صافوال لألغذية )شركة تابعة للمجموعة( من اجراءات االستحواذ على شركة بايارا القابضة المحدودة.142021/10/1٧.

اعتماد النتائج المالية األولية للفرتة المنتهية في 2021/0٩/٣0م )تسعة أشهر(152021/10/2٧.

الموافقة على فتح باب الرتشح لعضوية مجلس اإلدارة للدورة القادمة٣0/1٦2022/01.

اعتماد النتائج المالية األولية للفرتة المنتهية في 2021/12/٣1م )اثنا عشر شهرًا(1٧2022/02/01.

توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمني عن العام المالي 2021م1٨2022/02/01.

تقري�ر مجلس اإلدارة
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ز( حقوق المساهمني وعالقات المست�ثمري�ن
تعزي�زًا لعالقتها مع مساهميها وكافة مست�ثمريها وأصحاب المصالح وحفاظًا على حقوقهم، وإيمانًا منها بأهمية الحوكمة المؤسسية التي 
تهدف إلى حماية حقوق المساهمني وتعزي�ز الرقابة الداخلية من خالل تفعيل دور مجلس اإلدارة ولجانه وااللتزام بمبدأ اإلفصاح والشفافية، 

فقد واصلت صافوال خالل العام 2021م التزامها بالئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية واألنظمة األخرى ذات 
العالقة. وبناء عليه تفصح صافوال- بجانب أدائها ونتائجها المالية التي سبق تناولها في هذا التقري�ر- عن المعلومات التي تهم مساهمي 

الشركة وجمهور المست�ثمري�ن وأصحاب المصالح وما تقتضيها األنظمة ذات العالقة والممارسات الدولية الجيدة التي ت�تبناها صافوال في 
مجال الحوكمة والشفافية وذلك على النحو التالي:

ز-١( حقوق المساهمني وآليات التواصل معهم: 
انطالقًا من حرصها واهتمامها ورعايتها لحقوق مساهميها وفي ضوء األنظمة المعمول بها، فقد قامت صافوال بتضمني حقوق 

المساهمني في النظام األساس ودليل الحوكمة للمجموعة والتي يمكن االطالع عليها من خالل الموقع اإللكرتوني لمجموعة صافوال. 

ز-٢( تمكني المساهمني والمست�ثمري�ن من الحصول على المعلومات:
تقوم صافوال بنشر التقاري�ر المالية واإلعالنات والقرارات الجوهرية عرب موقع السوق المالية "تداول" والصحف اليومية والتقري�ر السنوي 

لمجلس إدارتها، كما توجد إدارة خاصة في صافوال لمتابعة شؤون المساهمني والرد على استفساراتهم.

ز-3( إجراءات إحاطة أعضاء المجلس بمقرتحات ومالحظات المساهمني حول الشركة وأدائها:
تقوم الشركة بإحاطة أعضاء المجلس بمقرتحات المساهمني وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها من خالل اإلجراءات التالية:

1.  عرض مقرتحات المساهمني ومالحظاتهم )إن وجدت( على أعضاء المجلس في أقرب اجتماع للمجلس أو أي وسيلة اتصال أخرى فعالة 
تحقق الغرض وذلك بصفة مستمرة.

تنظيم لقاءت مستمرة مع المست�ثمري�ن)IR Programs(  وإحاطة المجلس بالمقرتحات الجوهرية التي يتقدمون بها.  .2

٣.  حضور أعضاء المجلس الجتماعات جمعيات المساهمني، حيث يقوم المساهمون بطرح مقرتحاتهم وآرائهم على المجلس خالل اجتماع 
الجمعية ويقوم مجلس اإلدارة بالرد عليها خالل االجتماع.

فضالً عن ذلك، يقوم رئيـس مجلـس اإلدارة بمناقشة بعض المواضيع والمقرتحات الخاصة بالمساهمني وأداء الشركة دون حضـور أي من 
التنفيذي�ني )متى ما دعت الضرورة لذلك(.

ز-4( رأس مال الشركة واألسهم الحرة كما في٢٠٢١/١٢/3١م:

القيمة بالريال/عدد األسهمالبيانم.

5.٣٣٩.٨0٦.٨40 ريالرأس مال الشركة1.

5٣٣.٩٨0.٦٨4 سهمًاعدد األسهم المصدرة )جميع أسهم الشركة أسهم عادية(*2.

4٧4.44٧.٨5٨ سهمًاعدد األسهم الحرة حسب سجالت تداول **٣.

5.٣٣٩.٨0٦.٨40 ريالرأس المال المدفوع4.

10 ريالالقيمة االسمية للسهم5.

10 ريالالقيمة المدفوعة للسهم٦.

مالحظة:

*  إقرار: ليس لدى الشركة أسهم امتياز أو أسهم ت�تمتع بأولوية خاصة في التصويت- سواء للمساهمني أو أعضاء مجلس اإلدارة أو منسوبيها- وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية 
متساوية القيمة االسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغريها من الحقوق حسب النظام.

**  عدد األسهم الحرة يتغري من فرتة 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 01 مارس 
2022م.

ز-5( تواري�خ األحداث المرتقبة والمناسبات التي تهم المساهمني والمست�ثمري�ن:
تماشيًا مع بعض الممارسات الدولية الجيدة في مجال الحوكمة، تود مجموعة صافوال مشاركة مساهميها أبرز المواعيد المقرتحة لألحداث 

المرتقبة خالل العام 2022م والتي تهم جمهور مساهميها ومست�ثمريها الكرام: 

الحدثالتاري�خ/٢٠٢٢م.

اجتماع لجنة المراجعة والتوصية لمجلس اإلدارة باعتماد نتائج الربع الرابع 2021م٣0 يناير1.

اجتماع مجلس اإلدارة بخصوص النتائج المالية للربع الرابع 2021م والتي يتم اإلعالن عنها في ضوء قرار المجلس ٣1 يناير2.
خالل المدة النظامية المحددة

اجتماع المحللني والمست�ثمري�ن المؤسساتي�ني حول النتائج المالية للربع الرابع 2021م.خالل أسبوع من إعالن النتائج٣.

اجتماع لجنة المراجعة والتوصية لمجلس اإلدارة بخصوص النتائج المالية )المدققة( للعام المالي 2021م24 مارس4.

اعتماد مجلس اإلدارة للقوائم المالية الموحدة والمدققة للعام 2021م24-2٨ مارس5.

موعد لنشر النتائج المالية )المدققة( للعام المالي 2021م على موقع تداول ومن ثم موقع الشركة 2٨-2٩ مارس٦.
اإللكرتوني

موعد لنشر التقري�ر السنوي لمجلس إدارة مجموعة صافوال للعام 2021م2٩-٣1 مارس٧.

اجتماع لجنة المراجعة والتوصية لمجلس اإلدارة باعتماد نتائج الربع األول 2022م1٦ مايو ٨.

اجتماع مجلس اإلدارة بخصوص النتائج المالية للربع األول 2022م والتي يتم اإلعالن عنها في ضوء قرار المجلس 1٦ مايو ٩.
خالل المدة النظامية المحددة

االجتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمني والذي سيتم اإلعالن عنه حسب النظام )موعد مقرتح خاضع 1٦ مايو 10.
لموافقة الجهات الرسمية(

اجتماع المحللني والمست�ثمري�ن المؤسساتي�ني حول النتائج المالية للربع األول 2022م.خالل أسبوع من إعالن النتائج 11.

اجتماع لجنة المراجعة والتوصية لمجلس اإلدارة باعتماد نتائج الربع الثاني 2022م1٦-22 أغسطس12.

موعد نشر النتائج المالية للربع الثاني 2022م على موقع تداول فور اعتمادها من المجلس بناء على توصية 1٦-22 أغسطس1٣.
من لجنة المراجعة.

اجتماع المحللني والمست�ثمري�ن المؤسساتي�ني حول النتائج المالية للربع الثاني 2022م.خالل أسبوع من إعالن النتائج 14.

اجتماع لجنة المراجعة والتوصية لمجلس اإلدارة باعتماد نتائج الربع الثالث 2022م٦-10 نوفمرب15.

اجتماع مجلس اإلدارة بخصوص النتائج المالية للربع الثالث 2022م والتي يتم اإلعالن عنها في ضوء قرار ٦-10 نوفمرب1٦.
المجلس خالل المدة النظامية

اجتماع المحللني والمست�ثمري�ن المؤسساتي�ني حول النتائج المالية للربع الثالث 2022م.خالل أسبوع من إعالن النتائج 1٧.

خالل النصف الثاني من 1٨.
العام

عقد ورشة العمل السنوية لمجلس اإلدارة للمراجعة الدورية السرتاتيجية صافوال وشركاتها الفرعية.

خالل الربع الثاني 1٩.
من العام

موعد لنشر تقري�ر االستدامة لمجموعة صافوال للعام 2021م.

مالحظة: تود صافوال اإلشارة إلى أن تواري�خ األحداث المرتقبة أعاله ُتعد تقري�بية ومخطط لها من قبل صافوال وست�كون حريصة على تحقيقها، إال أنها قد ت�تغري في حالة حدوث أي طارئ ووفقًا 
للموافقات واإلخطارات الرسمية التي ترد إليها من قبل الجهات النظامية المختصة، عليه فإنه ال يرتتب على صافوال أي التزام تجاه هذه المواعيد، في حالة عدم تحققها ألي سبب من األسباب.
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ز-6( وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم:
أ( سياسة توزيع األرباح:

وفقًا للمادة )45( من النظام األساس للشركة فإن الشركة توزع أرباحها الصافية السنوية على الوجه التالي:

1.  يجنب 10% من صافي األرباح لت�كوي�ن االحتياطي النظامي للشركة، وي�جوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي 
المذكور ٣0% من رأس المال المدفوع.

2.  يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر ت�كوي�ن احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر 
اإلمكان على المساهمني. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو 

لمعاونة ما يكون قائم من هذه المؤسسات لخدمة المجتمع. 

٣.  يوزع من الباقي بعد ذلك أرباحًا للمساهمني بموجب توصية من مجلس اإلدارة وفقًا لما تقتضيه األنظمة بهذا الشأن مع مراعاة ما ورد 
في المادة )4٦( 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�بني القرار   
تاري�خ االستحقاق وتاري�خ التوزيع وت�كون أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلني في سجالت المساهمني 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. 

4.  في ضوء سياسة توزيع األرباح وفقًا لما ورد في النظام األساس، فإن المجموعة درجت على توزيع أرباح نقدية على مساهميها بناء على 
قرار أو توصية من مجلس إدارتها، حيث توزع المجموعة أرباحًا نقدية في حدود 50% إلى ٦0% تقري�بًا من صافي الربح المتحقق خالل السنة 

المالية.

ب( األرباح المقرتح توزيعها عن العام ٢٠٢١م وإجراءات توزيعها:
في ضوء سياسة توزيع األرباح أعاله، قرر مجلس اإلدارة في جلسته المنعقدة بتاري�خ 2022/01/٣1م، وفي ضوء األرباح التي حققتها الشركة عن 

العام 2021م والبالغة 222 مليون ريال، التوصية للجمعية العامة للمساهمني بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن العام 2021م قدرها 
10٦,٨0 مليون ريال، أي بواقع )0.20 ريال( للسهم وهو ما يمثل نسبته 2% من القيمة االسمية لسهم الشركة، على أن يكون تاري�خ األحقية 

للمساهمني المالكني 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 المساهمني حسب ما سيتم تفصيله في اإلعالن الذي سينشر على تداول الحقًا.

البيان التالي يوضح األرباح المقرتح توزيعها عن العام ٢٠٢١م:

إجمالي مبلغ التوزيعاتنسب األرباح المقرتح توزيعها في نهاية السنةنسب األرباح التي تم توزيعها خالل السنة

لم يتم توزيع أرباح مرحليةالنسبة
خالل العام 2021م

بواقع )0.20 ريال( للسهم
وهو ما يمثل نسبة 2% من القيمة االسمية 

للسهم

10٦.٨0 مليون ريال

١٠6.8٠ مليون ريالاإلجمالي

معلومات المساهمني وسعر السهم:
وصل عدد مساهمي مجموعة صافوال إلى 10٧,٨٨٨ مساهمَا بتاري�خ ٣1 ديسمرب 2021م مقارنة مع ٩5.٣٦0 مساهمًا بنهاية العام الماضي 

حسب سجالت المجموعة، وفيما يلي هيكل ملكية المجموعة متضمنًا الفئات والشرائح التالية: 

أ( مست�ثمرو مجموعة صافوال بحسب طبيعة المست�ثمر:

عدد األسهمعدد المست�ثمري�ننسبة الملكيةطبيعة المست�ثمر

٦5.14420٣0٣,٦٦٦,٣2٩%است�ثمارات مؤسسية

٣4.٨٦10٧,4٦٨2٣0,٣14,٣55%مست�ثمرون أفراد )متضمن حملة الشهادات(

١٠7,888533,98٠,684 ١٠٠%المجموع

ب( مست�ثمرو مجموعة صافوال بحسب الجنسية:

عدد األسهمعدد المست�ثمري�ننسبة الملكيةجنسية المست�ثمر

٩0,0٨10٦,14٨4٨1,010,٧٩٨%مست�ثمري�ن سعودي�ني

0,٩1٧54,٨٨1,٦24%مست�ثمرون خليجيون

٩,011,٦٦54٨,0٨٨,2٦2%مست�ثمرون أجانب

١٠7,888533,98٠,684 ١٠٠%المجموع

ج( مست�ثمرو مجموعة صافوال بحسب فئاتهم:

عدد المست�ثمري�ننسبة الملكيةفئة المست�ثمر

1٩,٣٨٩%المؤسسة العامة للت�أمينات االجتماعية ومؤسسات حكومية وشبه حكومية

11.241%شركة اصيلة لالست�ثمار مساهمة مقفلة

٨.2٣1%شركة عبدالقادر المهيدب واوالده مساهمه مقفله

٨.221%الشيخ عبداهلل محمد عبداهلل الرب�يعة

٦.٣٦1%شركة المهيدب القابضة

5,٣022%صناديق سعودية

0,1٨5%صناديق خليجية

0,01٩%اتفاقيات مبادلة

٣2,4٦10٧,4٨4%أفراد أخرى )متضمن حملة الشهادات(

٨,٦2٣55%شركات ومؤسسات أخرى

١٠٠١٠7,888%المجموع

د( مست�ثمرو مجموعة صافوال بحسب حجم الملكية:

عدد المست�ثمري�ننسبة الملكيةحجم الملكية

٧1,114٣%مليون سهم وأكرث

4,٧0٣5%من 500 ألف إلى أقل من مليون سهم

٨,٣5211%من 100 ألف إلى أقل من 500 ألف سهم

2,٨٨22٣%من 50 ألف إلى أقل من 100 ألف سهم

5,٣51,42٩%من 10 آالف إلى أقل من 50 ألف سهم

1,٧٧1,405%من 5 آالف إلى أقل من 10 آالف سهم

٣,0٧٨,124%من ألف إلى أقل من 5 آالف سهم

2,٧٧٩٦,41٨%أقل من ألف سهم

١٠٠١٠7,888%المجموع

تقري�ر مجلس اإلدارة
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هـ( مجموعة صافوال بحسب طريقة تملكه للسهم :
عدد األسهمعدد المست�ثمري�ننسبة الملكيةطريقة التملك

٩٩,05٦5,04552٨,٨٩2,٧25%محافظ است�ثمارية

0,٩542,٨4٣5,0٨٧,٩5٩%شهادات

١٠٠١٠7,888533.98٠.684%المجموع

و( بيانات سعر السهم )بالريال السعودي(

سعر السهم
١ يناير ٢٠٢١م

سعر السهم
3١ ديسمرب ٢٠٢١م

سعر السهم
قبل ثالث سنوات

أعلى سعر خالل 
5٢ أسبوع

أقل سعر
خالل 5٢ أسبوع

نسبة التغي�ري بني العامني
٢٠٢٠- ٢٠٢١م

4١.٢٠3١.9533.9544.٢٠3٢٢%١.٢٠.45-

فيما يلي بيان بسعر سهم مجموعة صافوال في السوق )أعلى وأدنى سعر( في نهاية كل شهر خالل السنة المالية 2021م )تم الحصول 
على جميع المعلومات من صفحة الشركة على موقع السوق المالية تداول(:

السعر عند اإلغالقأدنى سعرأعلى سعرالشهر

٣٩.45٣٨.40٣٩.15يناير

٣٧.٨0٣٧.00٣٧.٣0فرباير

٣٩.٩0٣٩.00٣٩.٣0مارس

40.٦5٣٩.٧0٣٩.٩5أبري�ل

40.٩540.5540.٨0مايو

4٣.٦04٣.054٣.15يونيو

42.٩042.4042.٩0يوليو

40.15٣٩.٧040.15أغسطس

٣٨.15٣٧.50٣٧.50سبتمرب

٣٦.٨5٣٦.55٣٦.٧5أكتوبر

٣1.٨0٣1.20٣1.20نوفمرب

٣1.٩5٣1.٣5٣1.٩5ديسمرب

ز—7( قائمة المساهمني الرئيسي�ني:
فيما يلي بيان بأسماء وعدد أسهم ونسبة ملكية المساهمني الرئيسي�ني الذين يملكون خمسة في المئة )5%( فما فوق وتغريها خالل عام 

2021م )بالريال(:

وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذي�ني وأقرباءهم( أبلغوا الشركة بتلك الحقوق

م.
اسم من تعود له المصلحة

الجنسيةاسم المست�ثمر

عدد األسهم كما 
في بداية

عام ٢٠٢١م

نسبة الملكية 
في بداية 

العام ٢٠٢١م

عدد األسهم كما 
في نهاية

عام ٢٠٢١م

نسبة الملكية 
في نهاية 

نسبة التغريصافي التغي�ريالعام ٢٠٢١م

0%11.240%11.24٦0.000.000%٦0.000.000شركة سعوديةشركة أصيلة لالست�ثمار1.

المؤسسة العامة للت�أمينات 2.
االجتماعية*

مؤسسة حكومية 
سعودية

٣5.٦2٦.0٨5%٦.٦٧5٨,٦٨5,٩٩0%10,٩٩2٣,05٩,٩05%4,٣2

شركة عبدالقادر المهيدب ٣.
وأوالده

0%٨.2٣0%٨.2٣4٣.٩٦٦.110%4٣.٩٦٦.110شركة سعودية

الشيخ عبداهلل محمد عبداهلل 4.
الرب�يعة

0%٨.220%٨.224٣.٨٩2.500%4٣.٨٩2.500سعودي

0%٦.٣٦0%٦.٣٦٣٣.٩٨0.٦٨4%٣٣.٩٨0.٦٨4شركة سعوديةشركة المهيدب القابضة5.

مالحظة: 

•  فيما يخص اإلشعارات المتعلقة بملكية حصص كبرية من األسهم وتغريها خالل العام حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج، تود صافوال أن تقر بأنها لم ت�تلق أي إخطار من نوعه من كبار المالك يفيد 
تغرٌي ملكيتهم خالل العام 2021م، وقد اعتمدت صافوال في رصد البيانات أعاله بناءًا على معلومات السوق المالية السعودية )تداول( في ٣1 ديسمرب 2021م. 

•  * فيما يخص ملكية المؤسسة العامة للت�أمينات االجتماعية، نود اإلشارة بأن هذه الملكية كانت حتى ٣1 ديسمرب 2021م. 

ز-8( تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة واستخدامها للعام ٢٠٢١م:

تاري�خ االحتفاظ باألسهم 

عدد أسهم الخزينة 
المحتفظ بها من قبل 

تفاصيل استخدامهاقيمتهاالشركة

االحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفني طوي�ل األجل 1٦.50٨.٧1٣ ريال2020/0٩/1٣٣41.٦٧5م
)LTIP( والذي يهدف إلى استقطاب الكفاءات والكوادر المتميزة واالحتفاظ 

بها وتحفيزها لمزيد من األداء مما يساهم في تحقيق أهداف مجموعة 
صافوال، والتي سيتم منحها للموظفني المستحقني لألسهم بحسب 

السياسة والشروط المعتمدة للربنامج بعد انتهاء الفرتة المحددة الستحقاق 
هذه االسهم )وهي ٣ سنوات من تاري�خ التخصيص( حسب بداية كل مرحلة.

1٣,٩24,٧٧٣ ريال2021/0٩/12٣4٩,0٧٦م

مجموع أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة كما في 3١ 
ديسمرب ٢٠٢١م

69٠,75١

ز-9( عدد طلبات الشركة لسجل المساهمني وتواري�خ تلك الطلبات وأسبابها للعام ٢٠٢١م:

السببتاري�خ الطلب/٢٠٢١مم.

بغرض تحديد أحقية حضور الجمعية العامة للمساهمني.)2٨( أبري�ل1.

تحديد المساهمني المستحقني لألرباح وصرفها لهم.)5( مايو2.

)4 تقاري�ر( بغرض االطالع على تغري ملكية األسهم ألغراض عالقات المست�ثمري�ن وتحديث )٣1( مارس، )٣0( يونيو، )٣0( سبتمرب، )٣0( ديسمرب.٣.
شاشة الشفافية التي تنشر على موقع الشركة اإللكرتوني.

6 تقاري�ر المجموع
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ح(  المعامالت مع أطراف ذات عالقة التي تمت خالل العام ٢٠٢١م والتي سيتم المصادقة على تجديدها لعاٍم قادم خالل أقرب جمعية عامة 
للمساهمني بحسب القوانني واألنظمة في هذا الخصوص:

بيان باألعمال والعقود التي ت�كون الشركة طرفًا فيها وكانت فيها مصلحة ألحد أعضاء المجلس أو لكبار التنفيذي�ني أو ألي شخص ذي عالقة بأي 
منهم:

١(  األعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غري مباشرة بني الشركة وشركة عبد القادر المهيدب وأوالده ومجموعة المهيدب وشركاتهم 
التابعة وأي طرف ذو عالقة بهما:

طبيعة التعامل أو العقدم.
مبلغ التعامل أو العقد

شروط التعامل أو العقدلعام ٢٠٢١م
مدة العمل أو 

العقد
اسم العضو/كبار التنفيذي�ني أو أي شخص 

ذي عالقة بأي منهم

أ. صافوال والمهيدب:  
األعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غري مباشرة بني صافوال وشركة المهيدب وشركاتها التابعة وأي طرف ذو عالقة بهما، حيث بلغ حجم 

التعامل )5٨٩.22 مليون ريال(:

شراء منتجات غذائية بواسطة شركة بنده 1.
للتجزئة )إحدى شركات صافوال( من شركة 

ميار لألغذية

عبارة عن عقود 114,04 مليون ريال
ومعامالت تجارية 
مستمرة ت�تم في 

سياق األعمال العادية 
ووفقًا للشروط 

التجارية السائدة ودون 
أي تعامالت تفضيلية 

والتي من بينها )جودة 
المنتج، وآلية الدفع، 
والتسعرية، التوصيل 

حسب االتفاق، غرامات 
الت�أخري.. الخ(

معامالت وعقود تجارية متمثلة سنوية
في )شراء وبيع منتجات غذائية 
وإي�جار محالت تجارية( بني شركة 

عبدالقادر المهيدب وأوالده 
وشركاتها التابعة وبعض 

الشركات التابعة لمجموعة 
صافوال في قطاعي التجزئة 

واألغذية، حيث تملك شركة 
المهيدب نسبة ٨.2٣% من 

مجموعة صافوال والتي يرتأس 
مجلس إدارتهما سعادة. 

أ. سليمان عبدالقادر المهيدب 
والذي يرتأس كذلك مجلس إدارة 
مجموعة صافوال، كما أن األستاذ 
عصام عبدالقادر المهيدب عضو 

مجلس إدارة مجموعة صافوال 
يتقلد منصب العضو المنتدب 

لشركة عبدالقادر المهيدب 
وأوالده

شراء منتجات غذائية بواسطة شركة بنده 2.
للتجزئة )إحدى شركات صافوال( من شركة 

دل مونتي العرب�ية السعودية

٩5,55 مليون ريال

شراء منتجات غذائية بواسطة شركة بنده ٣.
للتجزئة )إحدى شركات صافوال( من 
مجموعة نستله وشركاتها التابعة.

٣4٣.٧0 مليون ريال

شراء منتجات بواسطة شركة بنده للتجزئة 4.
)إحدى شركات صافوال( من شركة مصنع 

المنهل للمياه المحدودة بموجب عقود 
توريد.

٦,٨٦ مليون ريال

ت�أجري مواقع بواسطة شركة بنده للتجزئة 5.
)إحدى شركات صافوال( من شركة 

عبدالقادر المهيدب وأوالده.

عبارة عن عقود 2٦٦ ألف ريال
ومعامالت تجارية 
مستمرة ت�تم في 

سياق األعمال العادية 
ووفقًا للشروط 

التجارية السائدة ودون 
أي تعامالت تفضيلية 
)التجديد، آلية السداد، 
الصيانة، الت�أمني...إلخ(

ت�أجري مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز ٦.
أسواق بنده وبيع وشراء منتجات من 

وإلى شركة بنده للتجزئة )إحدى شركات 
صافوال( لشركة المهباج الشامية للتجارة.

21.٩0 مليون ريال

ت�أجري مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز ٧.
التسوق )بنده( بواسطة شركة بنده 

للتجزئة )إحدى شركات صافوال( لشركة دل 
مونتي العرب�ية السعودية

٦٨٣ ألف ريال

بيع )مخلفات كرتونية( بواسطة شركة ٨.
بنده للتجزئة )إحدى شركات صافوال( 

لشركة تجميع وتدوي�ر المخلفات 
المحدودة

5.٦٨ مليون ريال

ت�أجري مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز ٩.
التسوق )بنده( بواسطة شركة بنده 

للتجزئة )إحدى شركات صافوال( لشركة 
زهور الريف

1٨4 ألف ريال

شراء منتجات غذائية بواسطة شركة بنده 10.
للتجزئة )إحدى شركات صافوال( من شركة 

مصنع الجزي�رة للتمور واألغذية

ألف ريال

مبيعات من شركة بنده للتجزئة )إحدى 11.
شركات صافوال( إلى مؤسسة عبدالقادر 

المهيدب الخريية

٣51 ألف ريال

589.٢٢ مليون ريالإجمالي قيمة التعامل

ز-١٠( بيان بآخر التغريات التي طرأت على رأسمال مجموعة صافوال: 

التاري�خنوع اإلصداررأس المال السابقرأس المال الجديدم.

201٣/11/4ماستحواذ٣٣٩,٨0٦,٨405,000,000,000,15

200٨/٣/25ممنحة أسهم25,000,000,000٣,٧50,000,000

200٦/10/11ممنحة أسهم000,000,000,٣٣,٧50,000,000٣

200٦/4/15ممنحة أسهم٨00,000,000,000,000,0001,4٣

2005/11/1٦محقوق االولوية٨00,000,0001,500,000,000,51

ز-١١( بيان باألرباح المدفوعة مقارنة بصافي الدخل:

السنة
المبلغ للسهم الواحد 

)ريال سعودي(

إجمالي ما تم توزيعه/ إقراره 
للعام

)بآالف الرياالت(
صافي الدخل 

النسبة المئوية)بآالف الرياالت(

201٦0.٧5400,4٣٦٣(٨٦,2٨٧(-

201٧15٣٣,٩٨01,025,٦1٨%52.0٦

201٨0-)520,٣٨0(-

201٩0.٣01٦0,1٩44٧5,٦٣0%٣٣.٦٨

20200.٧5400,4٨٦٩10,٨02%4٣.٩٧

20210.2010٦,٧٩٦221,٨٧٩%4٨.1٣

٢٠١64٠٠,486

٢٠١7533,98٠

٢٠١9١6٠,١94

٢٠٢٠4٠٠,486

٢٠٢١١٠6,796

إجمالي ما تم توزيعه/ إقراره من أرباح للعام 
)بآالف الرياالت(

تقري�ر مجلس اإلدارة
تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة
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٢( األعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غري مباشرة بني الشركة وشركة المراعي:

طبيعة التعامل أو العقدم.
مبلغ التعامل أو العقد لعام 

شروط التعامل أو العقد٢٠٢١م
مدة العمل أو 

العقد
اسم العضو/كبار التنفيذي�ني أو أي شخص 

ذي عالقة بأي منهم

ب. صافوال والمراعي: 
األعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غري مباشرة بني صافوال وشركة المراعي وشركاتها التابعة وأي طرف ذو عالقة بهما، حيث بلغ حجم 

التعامل )٨٣٩.01 مليون ريال(

شراء مواد غذائية استهالكية بواسطة1.
شركة بنده للتجزئة )إحدى شركات صافوال( 

من شركة المراعي وشركاتها التابعة.

عبارة عن عقود ٧٣1.42 مليون ريال
ومعامالت تجارية 
مستمرة ت�تم في 

سياق األعمال العادية 
ووفقًا للشروط 

التجارية السائدة ودون 
أي تعامالت تفضيلية 

والتي من بينها )جودة 
المنتج، وآلية الدفع، 
والتسعرية، التوصيل 

حسب االتفاق، غرامات 
الت�أخري.. الخ(

شركة المراعي مملوكة بنسبة سنوية
٣4.52 %لمجموعة صافوال ولها 

ثالثة ممثلني في عضوية مجلس 
إدارة شركة المراعي وهم: )أ. 

سليمان عبدالقادر المهيدب، و أ. 
بدر عبداهلل العيسى( والذين 

هم أيضًا أعضاء في مجلس إدارة 
مجموعة صافوال باإلضافة إلى 

عضوية األستاذ/ وليد خالد 
فطاني الرئيس التنفيذي 

لمجموعة صافوال.

بيع منتجات السكر بواسطة الشركة2.
المتحدة للسكر )إحدى شركات صافوال 

لألغذية( إلى شركة المراعي وشركاتها 
التابعة.

5٦.٧4 مليون ريال

بيع منتجات الدهون المتخصصة بواسطة ٣.
الشركة الدولية للصناعات الغذائية )إحدى 

شركات صافوال لألغذية( إلى شركة 
المراعي.

50.٨5 مليون ريال

839.٠١ مليون ريالإجمالي قيمة التعامل

3( األعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غري مباشرة بني الشركة وشركة هرفي للخدمات الغذائية: 

طبيعة التعامل أو العقدم.
مبلغ التعامل أو العقد لعام 

شروط التعامل أو العقد٢٠٢١م
مدة العمل أو 

العقد
اسم العضو/كبار التنفيذي�ني أو أي شخص 

ذي عالقة بأي منهم

ج. صافوال وهرفي: 
األعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غري مباشرة بني صافوال وشركة هرفي وشركاتها التابعة وأي طرف ذو عالقة بهما، حيث بلغ حجم 

التعامل )45.٧٧ مليون ريال(

إي�جار محالت تجارية ومشرتيات تجزئة 1.
لمواد غذائية بواسطة شركة بنده 

للتجزئة )إحدى شركات مجموعة( من 
وإلى شركة هرفي.

عبارة عن عقود ٣٣,٧٣ مليون ريال
ومعامالت تجارية 
مستمرة ت�تم في 

سياق األعمال العادية 
ووفقًا للشروط 

التجارية السائدة ودون 
أي تعامالت تفضيلية 

والتي من بينها 
)التجديد، آلية السداد، 
الصيانة، الت�أمني...إلخ(

شركة هرفي للخدمات الغذائية سنوية
المملوكة بنسبة %4٩ 

للمجموعة )ملكية مباشرة وغري 
مباشرة( والتي يتولى عضوية 
مجلس إدارتها المهندس معتز 

عزاوي-رئيس مجلس إدارة 
هرفي، وهو أيضًا عضو في 

مجلس إدارة مجموعة صافوال، 
وعضوية األستاذ/ وليد خالد 

فطاني الرئيس التنفيذي 
لمجموعة صافوال. بيع منتجات زي�وت طعام بواسطة شركة 2.

عافية العالمية )إحدى شركات صافوال 
لألغذية( إلى شركة هرفي.

عبارة عن عقود 4.٨2 مليون ريال.
ومعامالت تجارية 
مستمرة ت�تم في 

سياق األعمال العادية 
ووفقًا للشروط 

التجارية السائدة ودون 
أي تعامالت تفضيلية 

والتي من بينها )جودة 
المنتج، وآلية الدفع، 
والتسعرية، التوصيل 

حسب االتفاق، غرامات 
الت�أخري.. الخ(

بيع منتجات السكر بواسطة الشركة ٣.
المتحدة للسكر )إحدى شركات صافوال 

لألغذية( إلى شركة هرفي.

2.٨5 مليون ريال

بيع منتجات الدهون المتخصصة بواسطة 4.
الشركة الدولية للصناعات الغذائية )إحدى 

شركات صافوال لألغذية( إلى شركة 
هرفي.

4.٣٧ مليون ريال

45.77 مليون ريالإجمالي قيمة التعامل

4( األعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غري مباشرة بني الشركة وشركات أخرى:

طبيعة التعامل أو العقدم.
مبلغ التعامل أو العقد

شروط التعامل أو العقدلعام ٢٠٢١م
مدة العمل أو 

العقد
اسم العضو/كبار التنفيذي�ني أو أي شخص 

ذي عالقة بأي منهم

إي�جار محالت تجارية بواسطة شركة بنده 1.
للتجزئة )إحدى شركات مجموعة صافوال( 

من شركة كنان الدولية للتطوي�ر العقاري.

عبارة عن عقود 2٨,٧٩ مليون ريال
ومعامالت تجارية 
مستمرة ت�تم في 

سياق األعمال العادية 
ووفقًا للشروط 

التجارية السائدة ودون 
أي تعامالت تفضيلية 

والتي من بينها 
)التجديد، آلية السداد، 
الصيانة، الت�أمني... إلخ(

شركة كنان الدولية للتطوي�ر سنوية
العقاري والمملوكة بنسبة 

2٩.٩٩% لمجموعة صافوال 
والتي يتولى عضوية مجلس 

إدارتها عضوي�ن ممثلني 
لمجموعة صافوال. وهم: أ. 

محمد العيسى والذي يتولى 
عضوية مجلس إدارة مجموعة 
صافوال، باإلضافة إلى عضوية 

األستاذ/وليد خالد فطاني 
الرئيس التنفيذي للمجموعة.

إي�جار محل تجاري بواسطة شركة بنده 2.
للتجزئة )إحدى شركات مجموعة صافوال( 

من شركة دور الضيافة.

شركة دور الضيافة والتي 10.50 مليون ريال
يتولى عضوية مجلس إدارتها  أ. 

بدر عبد اهلل العيسى والذي 
يتولى عضوية مجلس إدارة 

شركة بنده للتجزئة )إحدى 
شركات مجموعة صافوال(.

ط( وصف ألي صفقة بني الشركة وأطراف أخرى ذات عالقة

إن المعامالت التالية تمت مع أطراف ذات عالقة والتي ت�تمثل في بيع وشراء منتجات أو إي�جار محالت في طور النشاط العادي لشركات تابعة 
للمجموعة أو ذات صلة ببعض الشركات التابعة. يتم االتفاق على شروط هذه المعامالت بني هذه الجهات وفقًا لألسس المتعارف عليها مع 

الغري ودون أي تفضيالت:

قيمتهامدتهانوع الصفقةنوع عالقته بالشركةالطرف ذو العالقةم.

تجاريةمساهمون في شركة تابعةبعض مساهمي الشركة المتحدة للسكر1.

خالل عام 2021م

1٨2.٧٨ مليون ريال

٩0,٦2 مليون ريالتجاريةمساهمون في شركة تابعةبعض مساهمي شركة عافية العالمية2.

٣4.٩5 مليون ريالغري تجاريةمساهم في شركة تابعةشركة المراكز العرب�ية الحكري٣.

شركة خريات الشرق للتجارة العامة 4.
وصناعة األغذية 

1.5٣ مليون ريالغري تجاريةشركة زميلة

الشركة المتحدة للسكر، مصر- صافوال 5.
لألغذية

4,٦1 مليون ريالتجاريةشركة زميلة

154.5٨مليون ريالغري تجارية
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ي( اإلقرارات وما ُطبق من أحكام الئحة الحوكمة وما لم ُيطبق وإجراءات فاعلية الحوكمة للعام ٢٠٢١م 
ي-١( إقرارات مجلس اإلدارة وفقًا لالئحة الحوكمة للعام ٢٠٢١م:

وحيث إن هناك بعض المتطلبات النظامية تقتضي عمل إقرارات لبعض الحاالت أو المواضيع التي ال تنطبق على الشركة أو غري موجودة لديها، 
عليه يقر المجلس بما يلي:

اإلقرار/الت�أكيدم.

ال توجد أي تحفظات من مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية للمجموعة وفقًا لتقري�ره عن العام 2021م. هذا ويلتزم مجلس اإلدارة 1.
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 معاي�ري المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبني القانوني�ني.2.

لم يوِص مجلس اإلدارة خالل العام 2021م بتغي�ري مراجع الحسابات قبل انتهاء الفرتة المعني من أجلها، حيث تم تعي�ني مكتب )KPMG( لمراجعة ٣.
حسابات الشركة للعام 2021م ولم يتم استبداله خالل العام.

لم يقم المراجع الخارجي للمجموعة خالل العام 2021م بتقديم أي خدمات ذات طبيعة استشارية للشركة ولم يتلق أي أتعاب في هذا 4.
الخصوص.

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

لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده أحدهم مع الغري.٦.

لم يتم تنفيذ أي عقوبة أو جزاء أو تدبري احرتازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو ٧.
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 مساهمني يملكون 5% من رأس المال أو أكرث طلبًا بانعقاد الجمعية العامة أو إضافة بند إلى جدول ٩.
أعمالها أو أكرث عند إعداده خالل العام ولم يتم انعقادها.

لم يتلق رئيس مجلس اإلدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنني من األعضاء أو أكرث خالل السنة المالية المنتهية 2021م.10.

لم يقم مجلس اإلدارة بإبراء أي من مديني الشركة من التزاماتهم خالل العام 2021م.11.

ال توجد أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكت�تاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركات التابعة عدا ما 12.
تم ذكره في هذا التقري�ر في الفقرة )هـ-٣( بخصوص ملكية بعضهم في شركة هرفي للخدمات الغذائية.

ال توجد أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكت�تاب تعود لكبار التنفيذي�ني وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركات التابعة.1٣.

ملحوظة: علمًا بأن الشركة قد أفصحت عن مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ني وأقربائهم في هذا التقري�ر.14.

ال توجد أدوات دين صادرة للشركات التابعة لمجموعة صافوال عدا ما تم تفصيله في هذا التقري�ر في بند القروض.15.

ال توجد أي حقوق تحوي�ل أو اكت�تاب بموجب أدوات دين قابلة للتحوي�ل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكت�تاب، أو حقوق مشابهة 1٦.
أصدرتها أو منحتها الشركة.

ال يوجد أي اسرتداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسرتداد، وقيمة األوراق المالية المتبقية، سواًء كانت أوراق 1٧.
مالية مدرجة اشرتتها الشركة، أو اشرتتها شركاتها التابعة.

ال توجد أي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذي�ني وأقرباءهم( 1٨.
أبلغوا الشركة بتلك الحقوق، وأي تغي�ري في تلك الحقوق خالل السنة المالية األخرية.

بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذي�ني عن أي مكافآت:1٩.
أ( أحد أعضاء مجلس اإلدارة: )توجد(

"إن سعادة األستاذ سليمان عبدالقادر المهيدب- رئيس مجلس إدارة مجموعة صافوال قد تربع بالمكافأة السنوية وبدل حضور الجلسات وبدل 
الحضور اإلضافي ومصروفات المواصالت للعام المالي 2021م لدعم صندوق ت�كافل موظفي صافوال والبالغة )25٨,200( ريال". 

ب( أحد كبار التنفيذي�ني. )ال توجد(

اإلقرار/الت�أكيدم.

ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.20.

يقر مجلس اإلدارة بما يلي:21.
عدت بالشكل الصحيح.    أ( أن سجالت الحسابات اأ

ب( أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وُنفذ بفاعلية. 
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 تعي�ني مراجع حسابات الشركة 22.
وعزله وتحديد أتعابه وتقي�يم أدائه أو تعي�ني المراجع الداخلي خالل العام.

أصدرت الشركة خالل شهر يوليو 201٩م صكوك بموجب برنامج جديد بقيمة بلغت 1 مليار ريال جزء منها كان بمقابل مالي واآلخر عن طري�ق 2٣.
مبادلته بالصكوك المصدرة في العام 201٣م، في حني سيتم اسرتداد بقية الصكوك المصدرة في ذلك العام في تاري�خ استحقاقها األصلي 

)يناير من العام 2020(.

ي-٢( إجراءات اإلشراف العام على نظام الحوكمة ومراقبة مدى فاعليته وتعديله:
•  يوجد لدى صافوال دليل وقواعد للحوكمة تم تطوي�ره وإقراراه ألول مرة عام 2004م، ويتم تطوي�ره بشكل مستمر وبما ينسجم مع الئحة 

الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية وأفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة والشفافية، وقامت الشركة خالل 
العام 201٧م وعام 201٩م- بعد صدور الئحة الحوكمة في فرباير 201٧م وتعديلها خالل العام 201٨م- بمراجعة وتحديث قواعدها ولوائحها 

وسياساتها الخاصة بالحوكمة وتم اعتمادها من قبل األجهزة اإلدارية المختصة بالشركة سواء مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة 
للمساهمني )حيثما ينطبق(.

•  تم إضافة مهام واختصاصات لجنة الحوكمة إلى لجنة المكافآت والرتشيحات وتم تعديل الئحة عملها لتشمل مهام الحوكمة واعتماد 
التعديل من الجمعية العامة للمساهمني، ويتم كذلك 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.

•  تستعني صافوال- من فرتة إلى أخرى- ببيوتات خربة متخصصة في مجال الحوكمة بهدف تحقيق أفضل الممارسات في مجال الحوكمة 
إقليميًا ودوليًا.

•  كما تقوم صافوال بعرض تجاربها على المقّيمني المحلي�ني واإلقليمي�ني والدولي�ني لمعرفة مواطن القوة والضعف والعمل على وضع خطط 
لتحسينها. 

.)www.savola.com( قامت صافوال باإلفصاح عن كافة قواعد وسياسات ولوائح الحوكمة في موقعها اإللكرتوني  •

جائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات:   •
  نتيجة للجهود المتميزة التي تبذلها مجموعة صافوال في مجال الحوكمة، تم تصنيف مجموعة صافوال للعام الثالث على التوالي ضمن 

أفضل عشر شركاٍت مدرجٍة في المملكة العرب�ية السعودية في مؤشر حوكمة الشركات )CGI(، وذلك من قبل مركز حوكمة الشركات التابع 
لكلية إدارة األعمال بجامعة الفيصل، حيث تم ت�كريم المجموعة ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الثالث للحوكمة المجموعة بمنحها جائزة 

التمّيز في مؤشر حوكمة الشركات.
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ي-3( 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، باست�ثناء األحكام االسرتشادية الواردة 

أدناه:

م.
رقم المادة/

أسباب عدم التطبيق )بالنسبة للفقرات االسرتشادية(رقم المادة/الفقرةالفقرة

المادة )٧0(1.
)اسرتشادية(

تشكيل لجنة إدارة المخاطر:
ل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى  تشكَّ

)لجنة إدارة المخاطر( يكون رئيسها وغالبية أعضائها 
من أعضاء مجلس اإلدارة غري التنفيذي�ني. وُيشرتط أن 

يتوافر في أعضائها مستوى مالئم من المعرفة 
بإدارة المخاطر والشؤون المالية.

تم ت�كوي�ن لجنة إلدارة المخاطر على مستوى اإلدارة التنفيذية وتم 
تطوي�ر الئحة عملها وبدأت عملها في متابعة عمل الفري�ق المختص 

بإدارة المخاطر، كما توجد وحدة إلدارة المخاطر على مستوى 
المجموعة والشركات الفرعية )الرئيسة( بقيادة فري�ق متخصص في 

مجال إدارة المخاطر، وتوجد سياسة معتمدة من قبل المجلس إلدارة 
المخاطر، ومازالت المجموعة تدرس إمكانية تشكيل لجنة إلدارة 

المخاطر، كما يعمل ضابط إدارة المخاطر بالتعاون مع اإلدارات على 
مستوى المجموعة والشركات الفرعية لمزيد من التفعيل لوحدات 
وإدارة المخاطر القائمة، فضاَل عن االستمرار في االستعانة ببيوت 

خربة خارجية متخصصة في مجال إدارة المخاطر، فضالً عن أن الشركة 
مستمرة في تطبيق أنظمة إدارة المخاطر المؤسسية لمجموعة 

صافوال )GRC( والتي تساهم في تعزي�ز فاعلية إدارة المخاطر لضمان 
رؤية موحدة للمخاطر التي تواجه صافوال وشركاتها الفرعية، هذا 

وسيقوم المجلس بت�كوي�ن هذه اللجنة متى ما رأى ذلك ضروريًا.

المادة )٧1(2.
)اسرتشادية(

ال ينطبق لعدم تشكيل لجنة إلدارة المخاطر لألسباب المذكورة في اختصاصات لجنة إدارة المخاطر.
الفقرة )1( أعاله.

المادة )٧2(٣.
)اسرتشادية(

اجتماعات لجنة إدارة المخاطر.
تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل )ستة 

أشهر( على األقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ال ينطبق لعدم تشكيل لجنة إدارة المخاطر لألسباب المذكورة في 
الفقرة )1( أعاله.

المادة )٩5(4.
)اسرتشادية(

تشكيل لجنة حوكمة الشركات:
في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة 

الشركات، فعليه أن يفوض إليها االختصاصات المقررة 
بموجب المادة الرابعة والتسعني من هذه الالئحة، 

وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن 
تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس اإلدارة، سنويًا على 

األقل، بالتقاري�ر والتوصيات التي ت�توصل إليها.

لم يتم تشكيل لجنة منفصلة للحوكمة، إال أنه لضمان مراقبة تنفيذ 
آليات وقواعد الحوكمة، تم إضافة مهام واختصاصات لجنة الحوكمة 

الى لجنة المكافآت والرتشيحات وتم اعتماد الئحة عمل اللجنة بعد 
التعديل من قبل الجمعية العامة للمساهمني، فضالً عن متابعة 

متطلبات الحوكمة كذلك 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 إلى اإلشراف العام من قبل مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 

للمجموعة على تطوي�ر وتطبيق نظام الحوكمة بشكل عام. 

المقدمة
 تشكلت لجنة المراجعة لمجموعة صافوال وتم اعتماد الئحة عملها بقرار صدر من الجمعية العامة للمساهمني حسب متطلبات المادتني رقم 

)101( ورقم )104( من نظام الشركات، حيث تنص المادة )104( بأن: "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 بـ)واحد وعشري�ن( يومًا على األقل، لتزويد كل من رغب من المساهمني بنسخة 

منه، ويتلى التقري�ر أثناء انعقاد الجمعية".

يسرنا أن نشارككم تقري�ر لجنة المراجعة لمجموعة صافوال للعام 2021م والذي أعد في ضوء متطلبات نظام الشركات وأنظمة ولوائح هيئة 
السوق المالية والئحة عمل اللجنة، كما يسعدنا اإلجابة على استفسارات�كم بهذا الخصوص بعد تالوة ملخص التقري�ر خالل الجمعية.

١( عضوية اللجنة: 
تم تعي�ني لجنة المراجعة لمجموعة صافوال في اجتماع الجمعية العامة غري العادية رقم )٣1( والتي ُعقدت يوم األربعاء ٨ مايو 201٩م 

الموافق٣ رمضان 1440هـ، استنادا للمادة رقم )101( من نظام الشركات، حيث تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها 
وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة لمدة ٣ سنوات و٣ أشهر اعتبارًا من 1 يوليو 201٩م إلى ٣0 سبتمرب 2022م، وت�تضمن عضوية 
اللجنة من السادة: األستاذ/ فهد عبداهلل القاسم )عضو مجلس إدارة - مستقل(، الدكتور/ عبدالرؤوف سليمان باناجة )عضو مستقل(، األستاذ/ 

طارق عبد اهلل القرعاوي )عضو مستقل( )تاري�خ التعي�ني ٦ أكتوبر 2020م( ، األستاذ/ محمد إبراهيم العيسى )عضو مجلس إدارة - غري تنفيذي(، 
األستاذ/. بدر حمد الرب�يعة )عضو مجلس إدارة - مستقل(.

٢( االجتماعات:
في ضوء الئحة عملها تعقد اللجنة اجتماعاتها بناًء على دعوة من رئيسها، وتجتمع لجنة المراجعة 4 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 
غريهم من األعضاء، وقد عقدت لجنة المراجعة ٦ اجتماعات خالل العام 2021م وباكتمال النصاب القانوني المحدد لذلك. 

3( الهيكل التشغيلي للمجموعة
إن الهيكل التشغيلي الذي ت�تبناه صافوال كشركة قابضة است�ثمارية اسرتاتيجية يظهر استقالل النواحي التشغيلية للشركات الفرعية بصافوال، 

وفي المقابل، فإن جميع التعامالت التي ت�تم بني لجان المراجعة للمجموعة من جهة وشركاتها التابعة من جهة أخرى، ت�كون محكومة بتمثيل 
مندوبني للمجموعة في عضوية لجان المراجعة بالشركات التابعة.

تقري�ر لجنة المراجعة
تقري�ر مجلس اإلدارة

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة
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تقري�ر مجلس اإلدارة
تقري�ر لجنة المراجعة

4-  ملخص السرية الذاتية ألعضاء اللجنة:
الجدول التالي يبني الوظائف الحالية والسابقة ومؤهالت وخربات أعضاء لجنة المراجعة بالمجموعة وهم

الخرباتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاإلسمم.

أعضاء لجنة المراجعة:

أ. فهد عبداهلل القاسم1.
 تم ذكر وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخرباتهم ضمن أعضاء مجلس 

اإلدارة في تقري�ر مجلس اإلدارة.
أ. محمد إبراهيم العيسى2.

أ.بدر حمد الرب�يعة٣.

يتولى حاليًا العديد من د. عبدالرؤوف سليمان باناجة4.
العضويات في مجالس 

إدارات شركات ولجان 
منها عضوية لجنة 
المراجعة في بنك 

الرياض وشركة هرفي، 
وعدد من الشركات 
المساهمة األخرى.

شغل سابقًا منصب 
مستشار نائب محافظ 

مؤسسة النقد العربي 
السعودي )ساما( 

)البنك المركزي 
السعودي حاليًا( 

ومستشار اقتصادي 
في وزارة المالية 

واستاذ مساعد في 
جامعة الرياض.

دكتوراه في االقتصاد، 
جامعة كاليفورنيا، سانتا 

باربارا، 1٩٨1م )الواليات 
المتحدة األمريكية(.

تقلد عدد من المناصب 
في عدد من البنوك 
المحلية واإلقليمية.

يتقلد حاليًا عضوية لجنة أ. طارق عبد اهلل القرعاوي5.
المراجعة في شركة 

صافوال لألغذية و عدد 
من الشركات 
المساهمة.

عمل في عدد من 
الشركات مثل إضفاء 
لالستشارات اإلدارية 

والمالية وشركة تطوي�ر 
للمباني.

بكالوري�وس في 
المحاسبة من جامعة 

الملك سعود عام 
1٩٩٦م، ودرجة 

الماجستري في 
المحاسبة من جامعة 

جورج واشنطن 
بالواليات المتحدة 

األمريكية عام 2002م، 
كما أنه محاسب إداري 

معتمد وعضو في 
جمعية المحاسبني 

اإلداري�ني األمريكية. 
باإلضافة إلى عضويته 
في معهد المراجعني 

الداخلي�ني.

يتمتع بخربة عملية تمتد 
ألكرث من 2٣ عامًا في 

مجال االستشارات 
والمجال المالي 

والمحاسبة وااللتزام 
من خالل عمله مع عدد 
من البنوك منها البنك 

السعودي لالست�ثمار 
والبنك السعودي 

الربيطاني وبنك البالد.

5( سجل حضور اجتماعات اللجنة: 
فيما يلي بيان بحضور أعضاء لجنة المراجعة الجتماعات اللجنة المنعقدة خالل العام 2021م

اسم العضوم
٢7

يناير
١5

مارس
٢8

أبري�ل
٢3

يونيو
3

أغسطس
٢6

أكتوبر
عدد مرات 

الحضور

.1
أ. فهد عبد اهلل القاسم )رئيس اللجنة(

)عضو مجلس إدارة مستقل(
√√√√√√٦ of ٦

أ. محمد إبراهيم العيسى2.
)عضو مجلس إدارة غري تنفيذي(

√√√√√√٦ of ٦

أ. بدر حمد الرب�يعة٣.
)عضو مجلس إدارة مستقل(

√√√√√√٦ of ٦

د. عبد الرؤوف سليمان باناجة4.
)عضو من خارج المجلس - مستقل(

√√√√√√٦ of ٦

أ. طارق عبداهلل القرعاوي5.
)عضو من خارج المجلس - مستقل(

√√√√√√٦ of ٦

أ. علي عاصم بركات-
)أمني سر اللجنة(

√√√√√√٦ of ٦

6( مكافآت أعضاء لجنة المراجعة للعام ٢٠٢١م )ريال سعودي(

المنصباسم العضوم

المكافآت الثابتة
)عدا بدل حضور 

بدل المصروفاتالمجموعبدل حضور الجلساتالجلسات(

.1
أ. فهد عبد اهلل القاسم 

)عضو مجلس إدارة مستقل( 
150,000٣0,0001٨0,000رئيس اللجنة

مضمنة في 
جدول مكافآت 
أعضاء المجلس 

.2
أ. محمد إبراهيم العيسى

)عضو مجلس إدارة غري تنفيذي(
150,000٣0,0001٨0,000عضوًا

.٣
أ. بدر حمد الرب�يعة

)عضو مجلس إدارة مستقل(
150,000٣0,0001٨0,000عضوًا

.4
د. عبد الرؤوف سليمان باناجة

)عضو من خارج المجلس - مستقل(
-150,000٣0,0001٨0,000عضوًا

.5
أ. طارق عبداهلل القرعاوي

)عضو من خارج المجلس - مستقل(
-150,000٣0,0001٨0,000عضوًا 

75٠,٠٠٠١5٠,٠٠٠9٠٠,٠٠٠المجموع
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ملخص ألهم مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة خالل العام ٢٠٢١م   )7
التقاري�ر المالية أ-  

•  النظر في النتائج والقوائم المالية الموحدة األولية الفصلية والسنوية والتوصية لمجلس إدارة مجموعة صافوال بالموافقة عليها مع 
الرتكيز بصفة خاصة على مدى نزاهة االفصاحات في القوائم المالية، التغي�ريات في السياسات المحاسبية، األحداث الهامة وغري 

المتوقعة، التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية باإلضافة إلى مدى االلتزام بالمعاي�ري المحاسبية والمتطلبات 
القانونية األخرى.

ب- المراجعة الداخلية
•  اإلشراف على أعمال، ونطاق، وأدوات، ومنهجية، ومخرجات، وخطة إدارة المراجعة الداخلية للمجموعة والموافقة عليها وكذلك الت�أكد 

عما إذا كانت لديها السلطة والموارد الالزمة للقيام بعملها مع الحفاظ على استقالليتها.

مراجعة ودراسة تقاري�ر المراجعة الداخلية لمجموعة صافوال، ومتابعة ومراقبة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها.  •

المراجعة الخارجية ج-  
•  مراجعة خطة، ونطاق العمل، ونتائج عمليات مراجعة الحسابات المالية، والتقاري�ر ذات الصلة لمراجع الحسابات الخارجي جنبا إلى جنب مع 

خطاب اإلدارة والردود والتعليقات على نتائج المراجعة.

•  الت�أكد من أن أعضاء اإلدارة التنفيذية للمجموعة قدموا المساعدة المناسبة لمراجعي الحسابات الخارجي�ني وأنه لم تواجههم أي صعوبات 
في سياق عمل المراجعة، بما في ذلك أي قيود على نطاق المراجعة أو الوصول إلى المعلومات المطلوبة.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة د-  
•  استعرضت اللجنة نتائج عملية الت�أكيد المحدود التي تمت من قبل مراجع الحسابات الخارجي للمعامالت مع األطراف ذات العالقة بمجموعة 
صافوال لسنة 2021م المضمونة في تقري�ر المعامالت مع األطراف ذات العالقة في التبليغ المعد من قبل رئيس مجلس اإلدارة مبينًا جميع 

التعامالت مع أطراف ذات عالقة التي نفذتها الشركة خالل السنة مع تقديم التوصيات الالزمة بناًء على نتائج التقري�ر لمجلس إدارة 
المجموعة إن وجدت.

•  الت�أكد من سالمة االفصاحات المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة في تقري�ر مجلس اإلدارة والقوائم المالية المدققة 
للمجموعة.  

هـ - خط صافوال للنزاهة
  اإلشراف على أداة تقديم البالغات )خط النزاهة( لمجموعة صافوال والتي تسجل وتحفظ كافة البالغات المقدمة من قبل أصحاب المصالح 

بما في ذلك فري�ق اإلدارة التنفيذية وكبار المديري�ن والموظفني )الدائمني والمؤقتني وبدوام جزئي( والمساهمني والمدرب�ني والعمالء 
واألفراد وموظفي الوكاالت والمستشاري�ن، والموردين والبائعني والمجتمع ككل.

آلية ونتائج تقي�يم إجراءات الرقابة الداخلية بمجموعة صافوال:   )8
تقوم اإلدارة التنفيذية للمجموعة وشركاتها التابعة بتوقيع إقرارات سنوية تهدف إلى الت�أكيد على مسؤولية اإلدارة التنفيذية في توفري 

إجراءات رقابة داخلية تضمن بشكل معقول فاعلية وكفاءة العمليات وإجراءات الرقابة المطبقة، بما في ذلك مدى مصداقية التقاري�ر المالية 
ونزاهتها، ومدى االلتزام باألنظمة والقوانني والسياسات المعمول بها. إن الت�أكيد المعقول الذي توفره إقرارات الرقابة الداخلية الموقعة، 

مدعومًة بنتائج االستبيان الذي تمت اإلجابة عليه من قبل جميع رؤساء األقسام في المجموعة وشركاتها التابعة والمصمم وفًقا لإلطار 
المت�كامل للرقابة الداخلية الذي نشرته لجنة المنظمات الراعية للجنة تريدواي )كوسو(. وقد تم تسليم هذه اإلقرارات عن العام 2021م 

وإيداعها لدى الشؤون القانونية بالمجموعة.

تقوم إدارة المراجعة الداخلية للمجموعة وشركاتها التابعة بتنفيذ خطة المراجعة السنوية والمعتمدة من قبل لجنة المراجعة للمجموعة 
وشركاتها التابعة لتقي�يم وضع الرقابة الداخلية المطبقة مع الرتكيز على تقي�يم البيئة الرقابية، الهيكل التنظيمي، المخاطر، السياسات 

واإلجراءات، فصل المهام، ونظم المعلومات، وذلك من خالل أخذ عينات عشوائية لألنشطة المخطط مراجعتها بهدف فحصها للت�أكد من مدى 
فاعلية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية المصممة والمطبقة. إن جميع توصيات الرقابة الداخلية الناتجة عن تنفيذ خطط المراجعة السنوية قد 

تمت مشاركتها مع اإلدارات المعنية ومتابعتها من قبل إدارات المراجعة الداخلية بمجموعة صافوال وشركاتها التابعة بهدف تحسني وجود 
إجراءات رقابة داخلية فعالة.

وكذلك يقوم المراجع الخارجي للمجموعة بتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية خالية 
من األخطاء الجوهرية وفقا للمعاي�ري الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العرب�ية السعودية، والمعای�یر واإلصدارات األخرى المعتمدة 

من الھیئة السعودية للمحاسبني القانوني�ني والتي نتج عنها تقديم رأي غري متحفظ على البيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنة 
المنتهية في ٣1 ديسمرب 2021م.

إن لجنة المراجعة بمجموعة صافوال تعتقد بأن ما ذكر أعاله وفر ضمانا معقوال بشأن فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية.

كما ننوه أنه ال يمكن الت�أكيد بشكل مطلق على شمولية عمليات الفحص والتقي�يم التي ت�تم إلجراءات الرقابة الداخلية وذلك ألن عملية 
المراجعة في جوهرها تستند إلى أخذ عينات عشوائية كما هو مشار إليه أعاله، فضالً عن انتشار عمليات صافوال وتوسعها الجغرافي محليًا 

وإقليميًا.

ولذلك فإن جهود التحسني والتطوي�ر مستمرة من قبل اللجنة وفري�ق إدارة المراجعة الداخلية بمجموعة صافوال وشركاتها التابعة لضمان 
فاعلية وكفاءة أكرث في آلية متابعة عمليات وإجراءات الرقابة الداخلية.

خاتمة: 
تم إعداد هذه التقري�ر من قبل لجنة المراجعة للعام 2021م في ضوء المتطلبات النظامية والئحة عمل اللجنة ليقدم إلى الجمعية العامة 

للمساهمني التي سيدعو لها مجلس اإلدارة وستنعقد خالل النصف األول من العام 2022م )حسب المواعيد التي توافق عليها الجهات 
النظامية(، وت�تشرف اللجنة بالرد على كافة استفسارات المساهمني - على ما ورد بهذا التقري�ر - خالل اجتماع الجمعية العامة للمساهمني، 

واهلل ولي التوفيق والسداد.

تقري�ر مجلس اإلدارة
تقري�ر لجنة المراجعة
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