
 التقري�ر االسرتاتيجي   I   تقري�ر مجلس اإلدارة   I   القوائم المالية

التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال 2019 110

تقري�ر مجلس اإلدارة

األنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية: )ت�تمة(
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تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة: )ت�تمة(
م( اإلقرارات وما ُطبق من أحكام الئحة الحوكمة وما لم ُيطبق وإجراءات فاعلية الحوكمة للعام 2019م : )ت�تمة(

م-3( ما ُطبق من أحكام الئحة الحوكمة وما لم يطَبق وأسباب ذلك:

م.
رقم المادة/

أسباب عدم التطبيق )بالنسبة للفقرات االسرتشادية(رقم المادة/الفقرةالفقرة

الفقرة )2( 6.
من المادة 

)85(

تحفيز العاملني:
أن تضع الشركة "برامج منح العاملني أسهمًا في 
الشركة أو نصيبًا من األرباح التي تحققها وبرامج 

التقاعد، وت�أسيس صندوق مستقل لإلنفاق على تلك 
الربامج".

تم تعديل النظام األساس ليسمح للشركة بالقيام بربنامج منح 
العاملني ألسهمها، كما اعتمد مجلس إدارة مجموعة صافوال )بناًء 

على توصية لجنة المكافآت والرتشيحات( بتاري�خ 29 يناير 2020 معاي�ري 
وشروط برنامج حوافز الموظفني طوي�ل األجل والذي يهدف إلى 
استقطاب الكفاءات والكوادر المتميزة واالحتفاظ بها وتحفيزها 

لمزيد من األداء مما يساهم في تحقيق أهداف مجموعة صافوال. 
كما أعلنت صافوال على موقع السوق المالية تداول عن عزمها 

شراء أسهمها لالحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار هذا الربنامج.

المادة )87(7.
)اسرتشادية(

المسؤولية االجتماعية:
تضع الجمعية العامة العادية- بناًء على اقرتاح من 

مجلس اإلدارة- سياسة ت�كفل إقامة التوازن بني 
أهدافها واألهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ 
بغرض تطوي�ر األوضاع االجتماعية واالقتصادية للمجتمع

ت�تبنى صافوال سياسة واسرتاتيجية واضحة في مجال المسؤولية 
االجتماعية معتمدة من قبل مجلس اإلدارة وتحرص دوما على 

تطبيقها وذلك منذ سنوات، كما يتم اإلفصاح عن جهود الشركة في 
مجال المسؤولية االجتماعية ضمن التقري�ر السنوي لمجلس اإلدارة 

وعلى موقع الشركة اإللكرتوني.

فضالً عن ذلك توجد لجنة منبثقة من مجلس اإلدارة لمتابعة أعمال 
المسؤولية االجتماعية بجانب وجود إدارة وفري�ق عمل خاص 

لإلشراف وتنفيذ هذه الربامج والمبادرات، هذا وسيقوم المجلس 
بعرض هذا األمر على الجمعية متى ما رأى ذلك ضروريًا.

ملحوظة: لضمان استدامة برامج المسؤولية االجتماعية، بذلت 
مجموعة صافوال جهودًا مقدرة في ت�أسيس مؤسسة عالم 

صافوال كمؤسسة أهلية غري ربحية يتم اإلشراف عليها من قبل 
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية والتي تقوم صافوال 

بتموي�ل ودعم برامجها بالكامل، حيث ستحل محل إدارة المسؤولية 
االجتماعية واالستدامة خالل العام 2020م . وسيتم إدارة أعمالها 

من خالل مجلس أمناء بدالً من لجنة للمسئولية االجتماعية.

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 بواحد 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 2019 م 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.

1( عضوية اللجنة: 
تم تعي�ني لجنة المراجعة لمجموعة صافوال في اجتماع الجمعية العامة غري العادية رقم )31( والتي ُعقدت في يوم األربعاء 8 مايو 2019م الموافق 

3 رمضان 1440ه، استنادا للمادة رقم )101( من نظام الشركات، حيث تمت الموافقة بأغلبية األصوات الحاضرة والبالغة 356,743.526 صوتًا والتي 
تمثل 98.67% من نسبة الحضور و 66.8% من أصل أسهم رأس مال الشركة البالغ 533.980.684 سهمًا على الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة 

وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي ستبدأ أعمالها لمدة 3 سنوات و3 أشهر اعتبارًا من 1 يوليو 2019م إلى 
30 سبتمرب 2022م، حيث تم تعي�ني السادة: أ.فهد عبداهلل القاسم، د.عبدالرؤوف سليمان باناجة، د.عمرو خالد كردي كأعضاء اللجنة. وذلك بعد انتهاء 

الدورة السابقة للجنة في 30 يونيو 2019م.
باإلضافة إلى ذلك، قام مجلس إدارة مجموعة صافوال بتعي�ني كالً من أ.محمد إبراهيم العيسى )عضو مجلس إدارة غري تنفيذي(، أ.بدر حمد الرب�يعة 
)عضو مجلس إدارة مستقل( كأعضاء في لجنة المراجعة بمجموعة صافوال، وذلك اعتبارًا من تاري�خ 1 يوليو 2019م. علمًا بأن موافقة المجلس على 

تعي�ني العضوي�ني ال تعُد نهائية، وسوف يعرض هذا التعي�ني على أول اجتماع للجمعية العامة إلقراره والمصادقة عليه.

2(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 4 اجتماعات خالل العام 2019م وباكتمال النصاب القانوني المحدد لذلك.

3(الهيكل التشغيلي للمجموعة
إن الهيكل التنظيمي "النموذج 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
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4( ملخص السرية الذاتية ألعضاء اللجنة:
الجدول التالي يبني الوظائف الحالية والسابقة ومؤهالت وخربات أعضاء لجنة المراجعة بالمجموعة وهم

الخرباتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم.

أعضاء لجنة المراجعة للدورة التي بدأت في 2019/07/01م:

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�يعة3.

يتولى حاليًا العديد من د. عبدالرؤوف سليمان باناجة4.
العضويات في مجالس 

إدارات شركات ولجان 
منها عضوية لجنة 

المراجعة في شركة 
هرفي، وعدد من 

الشركات المساهمة 
األخرى.

شغل سابقًا منصب 
مستشار نائب محافظ 

مؤسسة النقد 
العربي السعودي 
)ساما( ومستشار 

اقتصادي في وزارة 
المالية.

دكتوراه في االقتصاد، 
جامعة كاليفورنيا، سانتا 

باربارا، 1981 )الواليات 
المتحدة األمريكية(.

تقلد عدد من المناصب في 
عدد من البنوك المحلية 

واإلقليمية.

الرئيس التنفيذي د. عمرو خالد كردي5.
لخدمات األعمال 

الشركة السعودية 
لإلست�ثمار الصناعي 

)دسر(

المدير المالي لشركة 
أميانتيت العرب�ية 

السعودية.

مدير تنفيذي 
للمراجعة بجامعة 

الملك فهد للبرتول 
والمعادن.

بكالوري�وس في المحاسبة 
من جامعة الملك فهد 
للبرتول والمعادن عام 

2001م، ودرجة الماجستري 
في المحاسبة من جامعة 
أري�زونا بالواليات المتحدة 

األمريكية عام 2004م، 
ودرجة الدكتوراه في 

المحاسبة من جامعة شمال 
ت�كساس بالواليات المتحدة 

األمريكية عام 2010م، 
كما حصل على شهادة 

الزمالة للمحاسبة اإلدارية. 
باإلضافة إلى ذلك، يشغل 
منصب عضو مجلس إدارة 

في معهد المحاسبني 
اإلداري�ني األمريكي.

خربة واسعة في عدد من 
المجاالت من بينها مجاالت 

المحاسبة والمراجعة، 
واإلدارة المالية، وحوكمة 
الشركات، وإدارة المخاطر. 

باإلضافة إلى كونه 
عضوًا في لجنة المراجعة 

في عدد من الشركات 
المساهمة.

عضو لجنة المراجعة السابق للدورة المنتهية في 2019/06/30م

تم ذكر وظائفه الحالية والسابقة ومؤهالته وخرباته ضمن أعضاء مجلس اإلدارة في تقري�ر مجلس اإلدارةأ. عبدالعزي�ز خالد الغفيلي-

تقري�ر مجلس اإلدارة

5( سجل حضور اجتماعات اللجنة: 

فيما يلي بيان بحضور أعضاء لجنة المراجعة الجتماعات اللجنة المنعقدة خالل العام 2019م

اسم العضوم

اجتماعات اللجنة خالل الدورة 
السابقة والمنتهية في 30 يونيو 

2019م

اجتماعات اللجنة خالل الدورة 
الجديدة والتي بدأت في 1 يوليو 

2019م
عدد مرات 

الحضور 28 أكتوبر 19 أغسطس8 مايو7 مارس

أ. فهد عبداهلل القاسم )رئيس اللجنة(1
4 من PPPP4)عضو مجلس إدارة مستقل(

أ. محمد إبراهيم العيسى*2
4 من PPPP4)عضو مجلس إدارة غري تنفيذي(

أ. بدر حمد الرب�يعة**3
2 من PP2ال ينطبق)عضو مجلس إدارة مستقل(

د. عبدالرؤوف سليمان باناجة4
4 من PPPP4)عضو من خارج المجلس - مستقل(

د. عمرو خالد كردي 5
4 من PPPP4)عضو من خارج المجلس - مستقل(

أ. علي عاصم بركات-
4 من PPPP4)أمني سر اللجنة(

عضو لجنة المراجعة السابق للدورة المنتهية في 2019/06/30م

أ. عبدالعزي�ز خالد الغفيلي-
2 من 2ال ينطبقPP)عضو مجلس إدارة غري تنفيذي(

مالحظة:
* كان سعادة األستاذ/ محمد إبراهيم العيسى يصنف كعضو مستقل في الفرتة من 01 يناير 2019م وحتى 26 أكتوبر 2019م، إال أنه تم إعادة تصنيف عضويته إلى عضو غري تنفيذي 

اعتبارًا من 27 أكتوبر 2019م وذلك نظرًا لتعي�ينه عضوًا بمجلس إدارة شركة كنان الدولية للتطوي�ر العقاري والتي لديها معامالت تجارية مع إحدى الشركات التابعة للمجموعة.
** تم تعي�ني سعادة األستاذ/ بدر حمد الرب�يعة عضوًا باللجنة من قبل مجلس إدارة مجموعة صافوال في دورتها الجديدة اعتبارًا من 1 يوليو 2019م ولمدة ثالث سنوات ميالدية 

وثالث أشهر تنتهي في 30 سبتمرب 2022م.

6( مكافآت أعضاء لجنة المراجعة للعام 2019م )ريال سعودي(

المكافآت الثابتةالمنصباسم العضوم
)عدا بدل حضور 

الجلسات(

بدل حضور 
الجلسات

بدل المصروفاتالمجموع

أ. فهد عبداهلل القاسم 1
)عضو مجلس إدارة مستقل( 

مضمنة في 150,00020,000170,000رئيس اللجنة
جدول مكافآت 

أعضاء المجلس 
)هـ-4(

أ. محمد إبراهيم العيسى*2
)عضو مجلس إدارة غري تنفيذي(

150,00020,000170,000عضوًا

أ. بدر حمد الرب�يعة3
)عضو مجلس إدارة مستقل(

عضوًا 
)اعتبارًا من 1 

يوليو 2019م(
75,00010,00085,000

د. عبدالرؤوف سليمان باناجة4
)عضو من خارج المجلس- مستقل(

ال يوجد150,00020,000170,000عضوًا

د. عمرو خالد كردي 5
)عضو من خارج المجلس- مستقل(*

150,00020,000170,0009,465عضوًا

عضو لجنة المراجعة السابق للدورة المنتهية في 2019/06/30م

أ. عبدالعزي�ز خالد الغفيلي -
)عضو مجلس إدارة غري تنفيذي(

عضوًا

75,00010,00085,000

مضمنة في 
جدول مكافآت 

أعضاء المجلس 
)هـ-4(

Total750,000100,000850,0009,465

تقري�ر لجنة المراجعة )ت�تمة(
تقري�ر مجلس اإلدارة
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تقري�ر لجنة المراجعة )ت�تمة(
تقري�ر مجلس اإلدارة

7( ملخص ألهم مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة خالل العام 2019م

أ- التقاري�ر المالية
النظر في النتائج والقوائم المالية الموحدة األولية الفصلية والسنوية والتوصية لمجلس إدارة مجموعة صافوال بالموافقة عليها مع الرتكيز بصفة خاصة 	 

على مدى نزاهة اإلفصاحات 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.	 

ج- المراجعة الخارجية
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.

د- المعامالت مع األطراف ذات العالقة
استعرضت اللجنة نتائج عملية الت�أكيد المحدود التي تمت من قبل مراجع الحسابات الخارجي للمعامالت مع األطراف ذات العالقة بمجموعة صافوال لسنة 2019م 	 

المضمنه في تقري�ر المعامالت مع األطراف ذات العالقة والمعد من قبل رئيس مجلس اإلدارة مبينًا جميع التعامالت مع أطراف ذات عالقة التي قامت بها 
الشركة خالل السنة مع تقديم التوصيات الالزمة بناًء على نتائج التقري�ر لمجلس إدارة المجموعة إن وجدت،

هـ- خط صافوال للنزاهة
اإلشراف على أداة تقديم البالغات )خط النزاهة( والتي تسجل وتحفظ كافة البالغات المقدمة من قبل أصحاب المصالح بما في ذلك فري�ق اإلدارة التنفيذية 	 

وكبار المديري�ن والموظفني )الدائمني والمؤقتني وبدوام جزئي( والمساهمني والمدرب�ني والعمالء واألفراد وموظفي الوكاالت والمستشاري�ن، وموردين 
وبائعني والمجتمع ككل. حيث يتم التواصل مع اإلدارة بخصوص هذه البالغات واتخاذ اإلجراءات الدورية المناسبة لمتابعتها.

8( آلية ونتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بمجموعة صافوال:

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 2019م 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 دعم الحفاظ على إجراءات رقابة داخلية فعالة.

وكذلك يقوم المراجع الخارجي للمجموعة بتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية خالية من األخطاء 	 
الجوهرية وفقا للمعاي�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 31 ديسمرب 2019م.

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 خالل العام 2019م في ضوء المتطلبات النظامية والئحة عمل اللجنة ليقدم إلى الجمعية العامة للمساهمني 
التي سيدعو لها مجلس اإلدارة وستنعقد خالل النصف األول من العام 2020م )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.




