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

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 عام من التفائل
والنتائج االيجابية

بالنيابة عن مجلس إدارة مجموعة صافوال، يسّرني أن أقدم لكم 
التقري�ر السنوي للمجموعة عن العام 2019

األستاذ  سليمان  عبد القادر المهيدب
رئيس مجلس اإلدارة 

حققت اسرتاتيجية التحّول التي ت�تبناها مجموعة صافوال نتائجًا 
ملموسة، وأظهرت قطاعات أعمالنا الرئيسة قدرة على الصمود 

في مواجهة العوامل المختلفة محققة نجاحًا مميزاًّ، كما كان أدائها 
متفوقًا على الرغم من التحديات التي سادت األسواق واالقتصاد 

الكلي على المستوى اإلقليمي، وذلك من خالل تبني اسرتاتيجيات 
الرتكيز الموجهة على األنشطة الرئيسة والتي حصدت المجموعة 

ثمارها وهلل الحمد.

وقد واصلنا بالمضي قدمًا في مسرية 40 عامّا بتعزي�ز نقاط قوتنا في 
قطاعي األغذية والتجزئة، وقامت المجموعة بدورها األساس في 

تعزي�ز األمن الغذائي وإسهامها إي�جابيًا في حياة الناس اليومية من 
خالل نشاطات شركاتها. وكما كان العام المالي إي�جابيًا، حيث اسرتدت 
المجموعة ثقة المستهلكني بفضل المبادرات التي تضمنتها خطتها 

السنوية للعام 2019. وعلى الرغم من استمرار التحديات في بعض 
أسواقنا الخارجية، واجهت شركاتنا هذه التحديات بمرونة وعزم، كما 

حافظت على ريادتها معززة حصتها السوقية.

داخليًا، فقد عززت فرق العمل قدراتها وإمكاناتها بشكل أكرب خالل 
العام، وشهدت قطاعاتنا الرئيسة عمليات إعادة هيكلة متى ما 

استدعت الحاجة لذلك، باإلضافة لرتشيد الت�كاليف وتعزي�ز آليات صنع 
القرار. إن هذه المبادرات لم ت�أت ثمارها للعام 2019 بل امتدت نتائجها 
لتعزي�ز مركز المجموعة بشكل جيد الغتنام فرص النمو في المستقبل. 

كما وطدَّت المجموعة عالقاتها مع الشركات التابعة والشركات 
التي نملك حصص فيها ومع مؤسسات است�ثمارية عالمية، وأصبحت 

مجموعة صافوال حاضرة لدى المست�ثمري�ن العالمي�ني من خالل تضمينها 
في مؤشر إم إس سي آي )MSCI( لألسواق الناشئة.

كما أننا نفخر بكون المجموعة شركة وطنية مسؤولة تعمل على 
تحقيق المنفعة لجميع أصحاب المصالح في األسواق التي تمارس 

فيها أنشطتها، كما ترسخ المجموعة أهمية مشاركة وتفاعل 
الموظفني وصحة وسالمة المجتمع ومواجهة التحديات البيئية، مما 

يعزز دور المجموعة في مسؤوليتها االجتماعية. كما شهد العام 
2019 إنجازات كبرية على صعيد الشفافية في إعداد التقاري�ر وحوكمة 

الشركة في جميع مستويات أعمال المجموعة بما في ذلك تبني 
برامج في مجال االستدامة والمسؤولية االجتماعية، وقد أصبح العمل 
التطوعي جزءًا أساسيًا من ثقافة مجموعتنا وي�واصل فري�ق العمل في 

الت�أثري اإليجابي على حياة الناس.

وتعتز مجموعة صافوال بنظام حوكمتها المتميز، كما تستمر إدارة 
المخاطر في تحسني أدائها من خالل زيادة ت�أثري إطار إدارة المخاطر 

المت�كامل )enterprise risk management framework( مع العمليات 
اليومية وتعزي�ز آليات صنع القرار في جميع قطاعات المجموعة.

هذا وقد انتخب المساهمون خالل العام مجلس إدارة لدورة جديدة 

وكذلك أعضاء لجنة المراجعة والتي بدأت أعمالها في يوليو 2019. 
وقد تسّلم أعضاء مجلس اإلدارة الجدد مهامهم وجرت إعادة هيكلة 

لجان مجلس اإلدارة األخرى بما يضمن تعزي�ز عملية وآليات صناعة القرار 
بالمجموعة.

وشهدت المجموعة أداًء جيدًا خالل العام 2019، حيث نمت إي�راداتها 
وحققت ربحًا صافيًا إي�جابيًا مقارنًة بخسارة صافية في العام الماضي. 

وتعزى تلك النتائج الجيدة لزيادة ربحية قطاع األغذية وتقليل خسائر 
قطاع التجزئة. وتنعكس فعالية اسرتاتيجية التحّول من خالل قوة نتائج 

المجموعة المالية والتي حصدت المجموعة ثمارها من خالل التزام 
فري�ق العمل وخربة اإلدارة. وكان فائض االكت�تاب في برنامج الصكوك 

الذي تم طرحه خالل العام 2019 مؤشرًا لثقة المست�ثمري�ن بسجل 
إنجازات مجموعة صافوال وثقتهم في مستقبلها. ونظرًا لتحقيق 
نتائج إي�جابية خالل العام، أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية 

للمساهمني عن العام 2019 قدرها 160.2 مليون ريال.

نيابًة عن إخوتي وزمالئي في مجلس اإلدارة، أود أن أعرب عن عميق 
شكري وعظيم امتناني لحكومتنا الرشيدة ومساهمينا الكرام وجميع 

أصحاب المصالح لدعمهم المستمر وثقتهم في صافوال، وكذلك 
الشكر موصول لموظفينا وفري�ق اإلدارة التنفيذية لدورهم الفّعال 

في تنفيذ اسرتاتيجيتنا ولخلق ثقافة عمل بناءة ومتميزة والتي 
أثمرت عن نتائج إي�جابية لهذا العام. كما نطمح إلى است�كشاف فرص 

جديدة وواعدة في المملكة ودول اإلقليم مع االستمرار في تحقيق 
المنافع وحماية حقوق المساهمني وأصحاب المصالح والمجتمعات 

التي تعمل شركاتنا بها.   

واهلل نسأله التوفيق والسداد،

األستاذ سليمان عبدالقادر المهيدب
رئيس مجلس إدارة المجموعة

شهد العام 2019 تحوالت إي�جابية لمجموعة صافوال، عززنا خالله انطالقتنا نحو 
النمو المستدام، مع قيامنا بتنفيذ مبادرات واسرتاتيجية تم رسمها خالل 

العام 2018م. 




