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تقري�ر مجلس اإلدارة

األنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية

1( 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، وقطاع التجزئة الذي يدير سلسلة 
من متاجر البيع بالتجزئة. هذا بجانب تملكها 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 إإلى شركات التطوي�ر العقاري مثل شركة مدينة 
المعرفة االقتصادية وشركة مدينة الملك عبد اهلل االقتصادية )إعمار(  وشركة كنان الدولية للتطوي�ر العقاري وبعض الصناديق االست�ثمارية.

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

نوع النشاط الرئيسدولة الت�أسيساسم الشركةم
الدولة التي تمارس 

فيها نشاطها

نسبة الملكية
)مباشرة وغري 

مباشرة(
رأس المال وفقًا للقيمة األسمية 

لألسهم والحصص
عدد األسهم/

حصص

)1
أ.

الشركات التابعة المملوكة مباشرة للمجموعة:
شركات تابعة ذات نشاط تشغيلي:

المملكةالعرب�ية شركة صافوال لألغذية1
السعودية 

)السعودية(

شركة قابضة تدير أغذية
است�ثمارات صافوال 
في مجال األغذية 

داخل المملكة 
وخارجها

2.200.000.000220.000.000 ريال سعودي%100

1.480.000.000148.000.000 ريال سعودي98.87%السعودية، مصرتجزئةالسعوديةشركة بنده للتجزئة2

السعودية و بعض شركة قابضةالسعوديةشركة الطعام الجيد3
دول الخليج العربي

10.000.000100.000 ريال سعودي%100

شركة المتون 4
العالمية لالست�ثمار 

العقاري القابضة

100.000.000100.000ريال سعودي80%السعوديةعقاراتالسعودية

شركة هرفي للخدمات 5
الغذائية

مطاعم وصناعة السعودية
المخبوزات

السعودية وبعض 
دول الخليج 
وبنغالديش

646.800.00064.680.000 ريال سعودي%49

شركات تابعة قابضة وشركات متوقفة النشاط:ب. 

1.000.00010.000 ريال سعودي100%السعوديةشركة قابضةالسعوديةشـركة أديم العرب�ية6

شركة األطر العرب�ية 7
لالست�ثمار التجاري

1.000.00010.000 ريال سعودي100%السعوديةشركة قابضةالسعودية

شركة المجمعات 8
الموحدة لالست�ثمار 

العقاري

تمت التصفية السعودية
خالل 2019م

2.000.000200.000 ريال سعودي100%السعودية

شركة مدارك 9
لالست�ثمارات

المملكة األردنية 
الهاشمية 

)األردن(

1.000.0001.000.000 دينار أردني100%األردنشركة قابضة

شركة تطوي�ر المجمعات 10
المتحدة

4.000.000400 ريال سعودي70%السعوديةمتوقفة النشاطالسعودية

نوع النشاط الرئيسدولة الت�أسيساسم الشركةم
الدولة التي تمارس 

فيها نشاطها

نسبة الملكية
)مباشرة وغري 

مباشرة(
رأس المال وفقًا للقيمة األسمية 

لألسهم والحصص
عدد األسهم/

حصص

)2
أ.

شركة صافوال لألغذية:
شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لألغذية: شركات ذات نشاط تشغيلي وشركات قابضة ) % تشري إلى الملكية المباشرة وغري المباشرة لشركة 

صافوال لألغذية المملوكة بالكامل للمجموعة(

انتاج وت�كري�ر السعوديةشركة عافية العالمية11
زي�وت الطعام

السعودية، )دول 
الخليج ، مصر، إي�ران، 

تركيا، األردن(

500.000.00050.000.000 ريال سعودي%95.19

شركة صافوال 12
لالست�ثمارات الصناعية

205.907.000205.907 ريال سعودي100%السعوديةشركة قابضةالسعودية

شركة الملكة للصناعات 13
الغذائية

268.898.960433.708 جنيه مصري100%مصرتصنيع المعكرونةمصر

شركة الفراشة 14
للصناعات الغذائية

20.000.00020.000 جنيه مصري100%مصرتصنيع المعكرونةمصر

شركة صافوال لألغذية 15
لألسواق الناشئة

الجزر الربيطانية 
العذراء

130.000.00013.000.000 ريال سعودي95.4%شركة أوفشورشركة قابضة

شركة عافية العالمية 16
للتوزيع والتسوي�ق

6.500.0006.500  ريال سعودي100%السعوديةتجارة وتوزيعالسعودية

شركة صافوال لألغذية 17
للسكر

50.0005.000 دوالر أمريكي100%شركة أوفشورمتوقفة النشاطجزر الكايمن

شركة صافوال لألغذية 18
العالمية المحدودة

اإلمارات العرب�ية 
المتحدة 

)اإلمارات(

500.000500 درهم إماراتي100%اإلماراتشركة قابضة

الشركة الدولية 19
للصناعات الغذائية

تصنيع وإنتاج السعودية
الدهون 

المتخصصة

107.000.00010.700.000 ريال سعودي100%السعودية

شركة سيفود 20
انرتناشيونال تو 

المنطقة الحرة

تجارة المنتجات اإلمارات
البحرية والتوزيع

100.000100 درهم إماراتي60%اإلمارات

شركة عافية العرب�ية 21
لألغذية

1.000.0001.000 ريال سعودي100%السعوديةشركة قابضةالسعودية

شركة المؤن العالمية 22
القابضة )المؤن(

1.000.0001.000 ريال سعودي100%السعوديةشركة قابضةالسعودية

شركة مراسينا الدولية 23
لالست�ثمار العقاري 

)مراسينا(

200.000200 ريال سعودي100%السعوديةشركة قابضةالسعودية

1( األنشطة الرئيسة للمجموعة: )ت�تمة(
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تقري�ر مجلس اإلدارة

األنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية: )ت�تمة(

نوع النشاط الرئيسدولة الت�أسيساسم الشركةم
الدولة التي تمارس 

فيها نشاطها

نسبة الملكية
)مباشرة وغري 

مباشرة(
رأس المال وفقًا للقيمة األسمية 

لألسهم والحصص
عدد األسهم/

حصص

)2
ب.  

شركة صافوال لألغذية: ت�تمة
 شركات تابعة تحت سيطرة شركة عافية العالمية )% تشري إلى الملكية المباشرة وغري المباشرة لشركة عافية العالمية المملوكة بنسبة 95.19% لشركة 

صافوال لألغذية(

الجمهورية شركة صافوال بيشهر24
اإليرانية 

االسالمية )إي�ران(

740.000.000.000740.000.000 ريال إي�راني90%إي�رانشركة قابضة

شـركة مالينرتا القابضـة 25
المحدودة

1.250.0001.250 يورو100%شركة أوفشورمتوقفة النشاطلوكسمربغ

صافوال لألغذية 26
المحدودة

الجزر الربيطانية 
العذراء

52.00052.000 دوالر أمريكي100%شركة أوفشورشركة قابضة

شـركة عافية العالميـة 27
)األردن(

تجارة وتوزيع األردن
)تحت التصفية(

األردن، دول بالد 
الشام

8.000.0008.000.000 دينار اردني%97.4

الجزر الربيطانية شـركة أنفسكز28
العذراء

138.847138.847 دوالر امركي90%شركة أوفشورمتوقفة النشاط

الجزر الربيطانية عافية للتجارة العالمية29
العذراء

500.000500.000 دوالر أمريكي100%شركة أوفشورمتوقفة النشاط

صافوال لألغذية 30
العالمية

الجزر الربيطانية 
العذراء

50.00050.000 دوالر أمريكي100%شركة أوفشورمتوقفة النشاط

شركة كوغو غيدا ياتوم 31
في ت�كاريت إيه إس

26.301.2802.630.128 لرية تركية100%تركياشركة قابضةتركيا

أسيل للغذاء - شركة 32
قابضة

50.00050.000 دوالر أمريكي100%شركة أوفشورشركة قابضةجزر الكايمن

شركات تحت سيطرة شركة صافوال بيشهر  )% تشري إلى ملكية شركة صافوال بيشهر المملوكة بنسبة 90% لشركة عافية العالمية(ج.

تصنيع زي�وت إي�رانشركة بيشهر الصناعية33
الطعام

1.023.000.000.0001.023.000.000 ريال إي�راني79.9%إي�ران

شركة طلوع بخش 34
افتاب

100.000.000.000100.000.000 ريال إي�راني100%إي�رانتجارة وتوزيعإي�ران

شركة صافوال بيشهر 35
للسكر

100.000.000100.000 ريال إي�راني100%إي�رانتجارة وتوزيعإي�ران

شركة نورتيكا جولدن 36
ويت

تصنيع األغذية إي�ران
والحلويات

500.000.000.000500.000.000 ريال ايراني90%إي�ران

شركات تحت سيطرة شركة صافوال لألغذية المحدودة  )% تشري إلى الملكية المباشرة وغري المباشرة لشركة صافوال لألغذية المحدودة المملوكة بالكامل د.
لشركة عافية العالمية(

شركة عافية العالمية 37
- مصر

تصنيع زي�وت مصر
الطعام

154.651.50030.930.300 جنيه مصري99.95%مصر

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 هـ.
عافية العالمية(

شركة صافوال غيدا 38
سانايڤي تاكريت 
أنونيم سريكتي 

انتاج وت�كري�ر تركيا
زي�وت الطعام

4.433.569443.356.900  لرية تركية100%تركيا

نوع النشاط الرئيسدولة الت�أسيساسم الشركةم
الدولة التي تمارس 

فيها نشاطها

نسبة الملكية
)مباشرة وغري 

مباشرة(
رأس المال وفقًا للقيمة األسمية 

لألسهم والحصص
عدد األسهم/

حصص

شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لالست�ثمارات الصناعية )% تشري إلى ملكية شركة صافوال لالست�ثمارات الصناعية المملوكة بنسبة 100% لشركة و-
صافوال لألغذية(

انتاج وت�كري�ر السعوديةالشركة المتحدة للسكر39
السكر

395.000.000395.000 ريال سعودي74.48%السعودية

شركات تحت سيطرة الشركة المتحدة للسكر )%  تشري إلى الملكية المباشرة والغري مباشرة للشركة المتحدة للسكر المملوكة بنسبة 74.48% لشركة صافوال ز. 
لإلست�ثمارات الصناعية(

شركة اإلسكندرية 40
للسكر- مصر

انتاج وت�كري�ر مصر
السكر

68.01%مصر
 )71.66% مع 

ملكية صافوال(

281.838.000281.838 جنيه مصري

شركة صناعات سكر 41
البنجر

1.0001.000 دوالر أمريكي100%شركة أوفشورمتوقفة النشاطجزر الكايمن

شركات تحت سيطرة شركة اإلسكندرية للسكر- مصر )% تشري إلى ملكية شركة اإلسكندرية للسكر -مصر المملوكة بنسبة 73,14% بشكل مباشر وغرب مباشر ح.
لشركة صافوال لألغذية(

شركة اإلسكندرية 42
المتحدة إلستصالح 

األراضي

22.500.000225.000 دوالر أمريكي100%مصرإستصالح األراضيمصر

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

المملكة شركة صافوال المغرب43
المغرب�ية 
"المغرب"

انتاج وت�كري�ر 
زي�وت الطعام

46.000.000460.000 دينار مغربي100%المغرب

شركة صافوال لزي�وت 44
الطعام )السودان(

جمهورية 
السودان 

"السودان"

انتاج وت�كري�ر 
زي�وت الطعام

45.800.00045.800.000 جنيه سوداني100%السودان

شركة عافية العالمية 45
- الجزائر

الجمهورية 
الجزائرية "الجزائر"

انتاج وت�كري�ر 
زي�وت الطعام

3.028.071.0003.028.071 دينار جزائري100%الجزائر

تقري�ر مجلس اإلدارة

1( األنشطة الرئيسة للمجموعة: )ت�تمة(1( األنشطة الرئيسة للمجموعة: )ت�تمة(
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تقري�ر مجلس اإلدارة

األنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية: )ت�تمة(

نوع النشاط الرئيسدولة الت�أسيساسم الشركةم
الدولة التي تمارس 

فيها نشاطها

نسبة الملكية
)مباشرة وغري 

مباشرة(
رأس المال وفقًا للقيمة األسمية 

لألسهم والحصص
عدد األسهم/

حصص

شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لألغذية العالمية المحدودة )%  تشري إلى ملكية شركة صافوال لألغذية العالمية المحدودة المملوكة بالكامل ي(
لشركة صافوال لألغذية(

شركة بيهتام رويان 46
كافيه الحديثة

انتاج أطعمة إي�ران
وحلويات

1.000.0001.000 ريال إي�راني100%إي�ران

شركة تابعة تحت سيطرة شركتي المؤون ومراسینا )%  تشري إلى ملكية شركتي المؤون ومراسینا المملوكتان بالكامل لشركة صافوال لألغذية(ك(

االفق التجارية دي.ام.47
ام.سي

2.00050 درهم إماراتي100%اإلماراتتجارة وتوزيعاإلمارات

شركات تابعة تحت سيطرة شركة بنده للتجزئة3(

تشري النسبة )%( إلى الملكية المباشرة وغرب المباشرة لشركة بنده للتجزئة المملوكة بنسبة 98.87% لمجموعة صافوالأ.

شركة المخازن الكربى 48
التجارية )جيان(

500,000500 ريال سعودي100%السعوديةتجزئةالسعودية

شركة بنده لخدمات 49
التشغيل والصيانة 

وخدمات العقود

500.000500 ريال سعودي100%السعوديةخدمات وصيانةالسعودية

شركة بنده الدولية 50
لتجارة التجزئة

50.000.00050.000.000 جنيه مصري100%مصرتجزئةمصر

شركة تابعة لشركة المخازن الكربى التجارية )تشري % إلى ملكية شركة جيان المملوكة بنسبة 100% لشركة بنده للتجزئة( ب.

500.000500 ريال سعودي100%السعوديةمتوقفة النشاطالسعوديةشركة بنده للمخابز51

الشركة اللبنانية 52
للحلويات والمخبوزات

95% )99%  مع السعوديةمتوقفة النشاطالسعودية
ملكية صافوال 

المباشرة(

5.000.0005.000 ريال سعودي

شركات مجموعة الكبري4(

شركات تابعة تحت سيطرة شركة الطعام الجيد )% تشري إلى الملكية المباشرة وغري المباشر لشركة الطعام الجيد المملوكة بنسبة 100% لمجموعة صافوال( أ.

مصنع شركة األغذية 53
المتنوعة

تصنيع األغذية السعودية
المجمدة

5.000.0005.000 ريال سعودي51%السعودية

شركة الهالل لالسترياد 54
والتصدير

مملكة البحري�ن 
"البحري�ن"

20.000200 دينار بحريني51%البحري�نتجارة وتوزيع

100100 دوالر أمريكي51%اإلماراتشركة قابضةاإلماراتشركة الكبري القابضة55

شركة األفضل لتجارة 56
المواد الغذائية

3.000.0003.000 درهم إماراتي51%اإلماراتتجارة وتوزيعاإلمارات

181.500.000181.500 درهم إماراتي51%اإلماراتتجارة وتوزيعاإلماراتشركة مشاريع سهر57

شركة مصنع سهر 58
لألغذية

تصنيع األغذية اإلمارات
المجمدة

300.000300 درهم إماراتي51%اإلمارات

27.000.00027.000 ريال سعودي51%السعوديةتجارة وتوزيعالسعوديةشركة األحسن للتجارة59

شركات تابعة تحت سيطرة شركة الكبري القابضة )%  تشري إلى الملكية المباشرة وغري المباشرة لشركة الكبري القابضة المملوكة بنسبة 51% لشركة الطعام ب.
الجيد(

نوع النشاط الرئيسدولة الت�أسيساسم الشركةم
الدولة التي تمارس 

فيها نشاطها

نسبة الملكية
)مباشرة وغري 

مباشرة(
رأس المال وفقًا للقيمة األسمية 

لألسهم والحصص
عدد األسهم/

حصص

شركة مشاريع الصباح 60
للمواد الغذائية 

500,000500 درهم إماراتي100%اإلمارات تجارة وتوزيعاإلمارات

شركة كاسكيد لألغذية 61
البحرية

تصنيع األغذية اإلمارات
المجمدة

750.000100 درهم إماراتي100%اإلمارات

شركة كاسكيد 62
المحدودة لالست�ثمارات

125.0001.250 دوالر أمريكي100%اإلماراتشركة إست�ثماريةاإلمارات

شركات تابعة تحت سيطرة شركة كاسكيد المحدودة لالست�ثمارات )% تشري إلى ملكية شركة كاسكيد المحدودة لالست�ثمارات المملوكة بنسبة 51% لشركة ج.
الطعام الجيد(

سلطنة عمان شركة األفضل لألغذية63
"عمان"

150.000150.000 ريال عماني100%عمانتوزيع أغذية

است�ثمارات صافوال في شركات زميلة:5(

المنتجات السعوديةشركة المراعي64
الغذائية الطازجة

10.000.000.0001.000.000.000 ريال سعودي34.52%السعودية

شركة كنان الدولية 65
للتطوي�ر العقاري

1.694.000.000169.400.000 ريال سعودي29.9%السعوديةالتطوي�ر العقاريالسعودية

الشركة المتحدة للسكر، 66
مصر

انتاج وت�كري�ر مصر
السكر

33.82% )ملكية مصر
صافوال الفعلية(

156.000.00015.600.000 دوالر أمريكي

شركة السرية للتطوي�ر 67
العقاري

20.000.000200.000 ريال سعودي40%السعوديةالتطوي�ر العقاريالسعودية

شركة مطوري مدينة 68
المعرفة اإلقتصادية

830.000.00083.000.000 ريال سعودي2.07%السعوديةالعقاراتالسعودية

شركة إنتاج كابيتال 69
المحدودة

الجمهورية 
العرب�ية التونسية 

"تونس"

إدارة المحافظ 
اإلست�ثمارية

260.000.000260.000 دوالر أمريكي49%تونس

الشركة المتحدة 70
للزي�وت القابضة 

المحدودة

50.00050.000.000 دوالر أمريكي51%شركة أوفشورشركة قابضةجزر الكايمن

شركة سيفود 71
انرتناشيونال ون 

المنطقة الحرة

تجارة المنتجات اإلمارات
البحرية والتوزيع

100.000100 درهم إماراتي50%اإلمارات

)6
أ.

است�ثمارات متاحة للبيع:
است�ثمارات مدرجة:

مدينة المعرفة 72
اإلقتصادية

3.393.000.000339.300.000 ريال سعودي11.5%السعوديةالتطوي�ر العقاريالسعودية

مدينة الملك عبد اهلل 73
اإلقتصادية )إعمار(

8.500.000.000850.000.000 ريال سعودي0.87%السعوديةالعقاراتالسعودية

شركة فونيكس العرب�ية 74
القابضة 

86.840.29286.840.292 دينار أردني5%األردنالتطوي�ر العقارياألردن

است�ثمارات غري مدرجة:ب.

صندوق السعوديةشركة جسور القابضة75
إست�ثماري 

)تحت التصفية(

600.000.00060.000.000 ريال سعودي14.81%السعودية

إدارة السعوديةشركة سويكورب76
االست�ثمارات

500.000.00050.000.000 ريال سعودي15%السعودية

1( األنشطة الرئيسة للمجموعة: )ت�تمة(1( األنشطة الرئيسة للمجموعة: )ت�تمة(



65التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال 2019

تقري�ر مجلس اإلدارة

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

التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال 2019 64

األنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية )ت�تمة(
2( املخص األداء الموحد للمجموعة:

1-2( ملخص الموجودات والمطلوبات والنتائج المالية آلخر خمس سنوات

أ ( مقارنة النتائج المالية في شكل رسم بياني )بمالي�ي الرياالت(:

2015*2019201820172016البيان )بآالف الرياالت(

5,969,9245,906,1246.678.0548.449.0579.331.719 الموجودات المتداولة

20,687,78716,346,32716.659.27616.838.33917.643.635الموجودات غري المتداولة

26,657,71122.252.45123.337.33025.287.39626.975.354إجمالي الموجودات

8,863,9158.426.6428.642.36810.406.2599.967.229المطلوبات المتداولة

9,254,7265.803.8684.986.9825.631.3035.502.059المطلوبات غري المتداولة

18,118,64114.230.51013.629.35016.037.56215.469.288إجمالي المطلوبات

20192018201720162015البيان )بآالف الرياالت(

22.243.36321.814.56323.830.47526.330.80225.125.596اإليرادات

)20.100.206()21.677.838()19.436.360()17.916.606()17.739.059(ت�كاليف اإليرادات

4.504.3043.897.9574.394.1154.652.9645.025.390مجمل الربح

1.791.747)363.287(1.025.618)520.380(475.630صافي الربح )الخسارة(

2( املخص األداء الموحد للمجموعة: )ت�تمة(
2-2( تحليل جغرافي إلجمالي إي�رادات الشركة وشركاتها التابعة

فيما يلي تفاصيل إي�رادات صافوال الموحدة للعام 2019م مقارنة مع العام المنصرم حسب القطاع واألنشطة المتنوعة للمجموعة )زي�وت الطعام 
والسمن النباتي، السكر والمحليات، المكرونة والمأكوالت البحرية واألغذية المجمدة، قطاع التجزئة والوجبات السريعة، والدهون المتخصصة، 

متضمنة التحليل الجغرافي حسب الدول التي ت�تواجد فيها والمنتجات والعالمات التجارية:

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

)IFRS( جميع األرقام المتعلقة بالعام 2016م تم إعادة تبوي�بها بناًء على معاي�ري المحاسبة الدولية*

العالمات التجاريةالدول/النشاط
2019م

)بآالف الرياالت(
2018م

)بآالف الرياالت(

زي�وت الطعام والسمن النباتي

عافية، العربي، أواليت، شمس، صن جلو، دالل، المملكة ودول الخليج واليمن
النخيل

1.808.1701.917.003

948.169950.009روابى، عافية، جنة، ساليت، حلوةمصر والشام

1.150.7181.808.636الدان، افتاب، بهار، عافيةآسيا الوسطى

250.436211.900صباح، الطيب، شمسالسودان

350.196358.538عافية، هالالمغرب

725,460724,860يودوم، سريما، عافيةتركيا

678.241598.460عافية، اوليورالجزائر

5.911.3906,569,406إجمالي مبيعات منتجات نشاط زي�وت الطعام والسمن النباتي

منتجات السكر والمحلِّيات

سكر األسرة وسكر زيادة، صفاء، نهار، حال، المملكة ودول الخليج واليمن
سويفا

2.199.3482.096.484

346.548412.101سكر األسرةمصر

2.545.8962.508.585إجمالي مبيعات منتجات نشاط السكر والمحليات

510.492471.440الملكة، مكروناتو، ايطاليانوإجمالي منتجات نشاط المكرونة - بمصر

39.39760.301جون ويستإجمالي مبيعات المأكوالت البحرية - مصر ودول الخليج 

38.38237.458بيش بيشإجمالي مبيعات منتجات المخبوزات - آسيا الوسطى

إجمالي مبيعات الدهون المتخصصة والدهون النباتية- المملكة 
وتركيا

163.65688.281كولينا، مارجارينا، فاال، سافا

9.209.2139.735.471إجمالي مبيعات األغذية

قطاع التجزئة-بنده

11.394.57811.016.334هايرب بنده، سوبرماركت بندهالمملكة

102.12797.907سوبرماركت بندهمصر

11.496.70511.114.241إجمالي مبيعات التجزئة بنده

الوجبات السريعة

1.288.3101.227.270هرفيمطاعم الوجبات السريعة

1.288.3101.227.270إجمالي الوجبات السريعة

األغذية المجمدة

620.05594.107الكبري، تربك، طيبات اإلماراتالمملكة ودول الخليج العربي

620.05594.107إجمالي األغذية المجمدة

أنشطة أخرى

43.59947.035النشاط العقاري- بالسعودية

43.59947.035إجمالي مبيعات األنشطة األخرى

22.657.88222.218.124إجمالي مبيعات

)403.561()414.519(استبعاد المبيعات بني الشركات الفرعية الموحد

22.243.36321.814.563إجمالي المبيعات

herfy

2) CONSOLIDATED PERFORMANCE OF THE GROUP: PAGE ??
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٢٢,٢٤٣٢١,٨١٥٢٦,٣٣١٢٥,١٢٦ ٢٣,٨٣٠

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٦٢٠١٥ ٢٠١٧

٣٦٣-٥٢٠-٤٧٦

٢٠١٨٢٠١٦

١,٠٢٦١,٧٩٢

٢٠١٩٢٠١٧٢٠١٥

٢٦,٦٥٨٢٢,٢٥٢٢٥,٢٨٧٢٦,٩٧٥ ٢٣,٣٣٧

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٦٢٠١٥ ٢٠١٧

١٨,١١٩١٤,٢٣١١٦,٠٣٨١٥,٤٦٩ ١٣,٦٢٩

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٦٢٠١٥ ٢٠١٧

 

١,٢٨٨١٩٦
١,٢٨٨١,٢٢٧١,١٥٨١,١٥٧١,٠٧٧
٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٥

١٩٦٢٠٤٢٠٠٢١٧٢٠٣
٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٥

herfy

2) CONSOLIDATED PERFORMANCE OF THE GROUP: PAGE ??

DIRECTORS’ REPORT

٢٢,٢٤٣٢١,٨١٥٢٦,٣٣١٢٥,١٢٦ ٢٣,٨٣٠

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٦٢٠١٥ ٢٠١٧

٣٦٣-٥٢٠-٤٧٦

٢٠١٨٢٠١٦

١,٠٢٦١,٧٩٢

٢٠١٩٢٠١٧٢٠١٥

٢٦,٦٥٨٢٢,٢٥٢٢٥,٢٨٧٢٦,٩٧٥ ٢٣,٣٣٧

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٦٢٠١٥ ٢٠١٧

١٨,١١٩١٤,٢٣١١٦,٠٣٨١٥,٤٦٩ ١٣,٦٢٩

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٦٢٠١٥ ٢٠١٧

 

١,٢٨٨١٩٦
١,٢٨٨١,٢٢٧١,١٥٨١,١٥٧١,٠٧٧
٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٥

١٩٦٢٠٤٢٠٠٢١٧٢٠٣
٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٥
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2-3( بيان بالفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة )بآالف الرياالت( 

نسبة التغري%التغريات )+( أو )-(2018م2019مالبيان

2،0%22,243,36321.814.563428,800المبيعات/اإليرادات

-1.0%177,547)17.916.606()17,739,059(ت�كلفة المبيعات/اإليرادات

15.6%4,504,3043.897.957606,347مجمل الربح

11.2%639,357574.74264,615إي�رادات تشغيلية -أخرى

-8.6%360,675)4.195.379()3,834,704(مصروفات تشغيلية-أخرى

372.0%1,308,957277.3201,031,637الربح التشغيلي

إقرار: لم تقم الشركة بإعالن أي توقعات مالية خالل العام 2019م.

أسباب التغري في النتائج المالية للعام 2019م مقارنة بالعام الماضي:
قفز صافي الربح للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2019م إلى مبلغ وقدره 475.6 مليون ريال وذلك نتيجة للتحسن الكبري في األداء مقارنة مع صافي 
الخسارة المسجلة خالل العام السابق والبالغة 520.4 مليون ريال وتعود أسباب تحقيق هذا الربح بشكل رئيس إلى  ارتفاع إجمالي األرباح بسبب ارتفاع 

المبيعات وهوامش الربحية، وانخفاض المصاريف التشغيلية نتيجة االنخفاض الملحوظ في خسائر الهبوط في قيمة األصول، وارتفاع حصة المجموعة في 
أرباح شركات زميلة، وتسجيل مصاريف است�ثنائية خالل فرتة المقارنة والمتعلقة بشركة تابعة لشركة زميلة، وعكس مخصص الزكاة والضرائب والمتعلق 

بتقي�يمات األعوام السابقة للشركات التابعة، وقد تم تحقيق صافي ربح السنة على الرغم من الزيادة في صافي ت�كلفة التموي�ل الناتجة بشكل أساس عن 
اعتماد معيار الت�أجري الجديد )المعيار الدولي إلعداد التقاري�ر المالية 16( المطبق خالل عام 2019م، والذي تم تعويضه جزئًيا من خالل االنخفاض في خسائر 

صرف العمالت األجنبية.

2-4( بيان بالقروض طويلة وقصرية األجل وموقف السداد:
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 اإلسالمية 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 يناير 2013م أكملت المجموعة طرحها األولي إلصدار الصكوك بقيمة إجمالية تبلغ  1.5 مليار ريـال سعودي بمدة صالحية 7 سنوات. موعد استحقاق 
الصكوك كان في يناير 2020م وتبعًا لذلك تم تصنيفها ضمن بند سلف وقروض قصرية االجل كما في ديسمرب 2019م. وفي 9 يوليو 2019م، أكملت 

المجموعة طرحها للصكوك الجديدة، بموجب الربنامج الجديد، بقيمة إجمالية تبلغ 1 مليار ريال بمدة صالحية 7 سنوات. موعد استحقاق الصكوك سيكون في 
يوليو 2026م. يتضمن اإلصدار مبلغ 507 مليون ريال سعودي من الصكوك السابقة والتي تم استبدالها. ونتيجة لذلك، ستنخفض القيمة األسمية للصكوك 

السابقة من 1.5 مليار ريال إلى 993 مليون ريال، أما بالنسبة لبعض القروض خارج المملكة، فإنها تخضع للهيكل والسياسات المتبعة في تلك الدول، 
والتي قد تختلف عن ما هو سائد ومطبق بالمملكة.

علمًا بأن إجمالي النفقات التمويلية على القروض والديون األخرى خالل العام 2019م من البنوك التجارية والمؤسسات المالية )قصرية وطويلة األجل( 
وذلك حسب النسب السائدة في السوق بلغت 429 مليون ريال مقابل 398.8  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:

2( املخص األداء الموحد للمجموعة: )ت�تمة(
2-2( تحليل جغرافي إلجمالي إي�رادات الشركة وشركاتها التابعة )ت�تمة(

توزيع مساهمات القطاعات وأنشطة المجموعة الرئيسة 
إلى اإليرادات الموحدة لعام 2019م )%(:

األنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية: )ت�تمة(
2( املخص األداء الموحد للمجموعة: )ت�تمة(

أ( بيان بالقروض الطويلة األجل للمجموعة وشركاتها الفرعية وموقف السداد )بآالف الرياالت( للفرتة المنتهية في 2019/12/31 

مدة القرضتاري�خ منح القرضاسم الجهة المانحةالشركة المقرتضةم.
مبلغ أصل 

القرض

المبالغ 
المدفوعة 

سدادًا للقرض 
خالل 2019م

الرصيد 
كما في 

2019/12/31م

الرصيد 
كما في 

2018/12/31م

5500,000125,000218,750343,750 سنواتأكتوبر 2016مالبنك األهلي التجاريمجموعة صافوال1

480,000480,000–2.08480,000سنواتديسمرب 2018مبنك الخليج الدولي

7294,00042,000252,000294,000 سنواتديسمرب 2018ممجموعة سامبا المالية

300,000300,000–7300,000 سنواتنوفمرب 2018مبنك الجزي�رة

300,000–300,000300,000سنتنيديسمرب 2018مبنك الجزي�رة

–350,000–7350,000 سنواتديسمرب 2019مبنك الجزي�رة

5750,000150,000600,000750,000 سنواتسبتمرب 2018مالبنك السعودي الربيطاني

–7800,00041,000759,000 سنواتفرباير 2019مالبنك السعودي الربيطاني

71,500,000507,000993,0001,500,000 سنواتيناير 2013مصكوك

–1,000,000-71,000,000 سنواتيوليو 2019مصكوك

4,952,7503,967,750مجموعة صافوال

166,667-5500,000166,667 سنواتمارس 2014مالبنك السعودي الفرنسيبنده للتجزئة2

100,000-4300,000100,000 سنواتيوليو 2015مالبنك األهلي التجاري

5300,00075,00075,000150,000سنواتديسمرب 2015مالبنك السعودي الربيطاني

6400,000160,000160,000320,000سنواتديسمرب 2016مالبنك السعودي الربيطاني

83,334-4250,00083,333 سنواتمارس 2016مبنك الراجحي

235,000820,000شركة بنده

شركة عافية-المملكة3
شركة عافية- مصر

84,375-5350,00084,375 سنواتديسمرب 2014مالبنك السعودي الربيطاني

17,668-513,65617,668 سنواتيناير 2016مبنك اإلمارات دبي الوطني

9,4708,774-511,386 سنواتيناير 2016مبنك اإلمارات دبي الوطني*

–15,993-516,000 سنوات  يناير 2019م بنك الكويت الوطني*

25.463110.817شركة عافية العالمية

شركة صافوال لزي�وت الطعام- 4
السودان

296-34,268296 سنواتمايو 2016مبنك الخرطوم

293-34,371293 سنواتمايو 2016م

589--شركة صافوال لألسواق الناشئة

4,019-3.517,7444,019 سنةسبتمرب 2014مبنك الكويت الوطنيشركة الملكة للصناعات الغذائية5

2,88424,58727,471 5.328,173 سنةديسمرب 2018م

24.58731,490نشاط المكرونة- مصر

13529.9377.621137.280130.368 سنةمارس 2010مالبنك الدولي التجاري*اإلسكندرية للسكر مصر6

-20.782-518.969 سنواتيناير 2019مالبنك الدولي التجاري*

7)AUCR( 427.4736.71414.98623.488 سنواتيناير 2018مبنك الكويت الوطني*اإلسكندرية

األنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية: )ت�تمة(

Saudi Arabia
26%

Egypt
17%

Central 
Asia
25%

AlgeriaSudan

Morocco
6%

Turkey
10%

Iraq
2%

(million)  

 (SAR millions) (SAR millions)

1,288.3 196.1
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2( املخص األداء الموحد للمجموعة: )ت�تمة(

ب( بيان بالقروض قصرية األجل للمجموعة وشركاتها المتفرعة منها وموقف السداد )بآالف الرياالت( للفرتة المنتهية في 2019/12/31م:

مدة القرضتاري�خ منح القرضاسم البنك/الجهة المقرضةالشركة المقرتضةم.

الرصيد 
كما في 

2019/12/31م

الرصيد كما 
في عام 

2018م

مجموعة صافوال1

200,000-مجموعة صافوال

شركة بنده للتجزئة2

145,000-شركة بنده للتجزئة

45,000واحد شهرديسمرب 2019مالبنك السعودي الربيطانيشركة عافية العالمية- السعودية3

100,000واحد شهرديسمرب 2019مالبنك السعودي الربيطاني

150,000واحد شهرديسمرب 2019مالبنك السعودي الربيطاني

200,000واحد شهرديسمرب 2019مالبنك األهلي التجاري

150,000واحد شهرديسمرب 2019ممجموعة سامبا المالية

140,000واحد شهرديسمرب 2019ممجموعة سامبا المالية

مؤسسة هونج كونج وشنغهاي شركة عافية العالمية- مصر4
)HSBC( المصرفية

40.410سنة ديسمرب 2019م

40.180سنة ديسمرب 2019مبنك اإلمارات دبي الوطني

37.149سنة ديسمرب 2019مبنك الكويت الوطني

البنك المصري السعودي 
للتموي�ل )بنك الربكة(

20.308سنة ديسمرب 2019م

60سنة ديسمرب 2019مالبنك األهلي المصري

17.036سنة ديسمرب 2019مبنك أبوظبي األول

15.152سنة ديسمرب 2019مالبنك األهلي المتحد

12.161سنة ديسمرب 2019مبنك وفاء التجاري – مصر

مبلغ أصل القرضمدة القرضتاري�خ منح القرضاسم الجهة المانحةالشركة المقرتضةم.
المبالغ المدفوعة سدادًا 

للقرض خالل 2019م
الرصيد كما في 

2019/12/31م
الرصيد كما في 

2018/12/31م

173.048153.856شركة صافوال لالست�ثمارات الصناعية

الشركة العالمية 8
للصناعات الغذائية

البنك السعودي 
4.75170.00042.50031.87574.375 سنةنوفمرب 2015مالربيطاني

31.87574.375الشركة العالمية للصناعات الغذائية

4499.99687.93793.690181.627-6 سنوات2014م – 2017مبنك الراجحيشركة هرفي9

صندوق التنمية 
642.90310.28117.63027.911سنوات2013م – 2016م الصناعية السعودي

البنك السعودي 
315.6001.99813.70415.702سنواتيناير 2018مالربيطاني

البنك السعودي 
-70.280-   370.000سنواتأكتوبر 2019مالربيطاني** 

20.111-320.00020.111سنواتأبري�ل 2018مبنك الرياض

195.304245.351شركة هرفي للخدمات الغذائية

5.638.0275.404.228مجموع القروض طويلة األجل

* تغريت قيمة القروض بسبب تغري قيمة العملة كما في ديسمرب 2018 
**الرصيد  في ديسمرب 2019 يشمل الفوائد 

2( املخص األداء الموحد للمجموعة: )ت�تمة(

مدة القرضتاري�خ منح القرضاسم الجهة المانحةالشركة المقرتضةم.
الرصيد كما في 

الرصيد كما في 2018م2019/12/31م

887سنةيناير 2019مبنك اقتصاد نوي�ن )EN Bank(شركة بيشهر الصناعية5

)Karafarin Bank( 321.936 شهورديسمرب 2019مبنك کارآفری�ن

)EN Bank( 315.552 شهورسبتمرب 2019مبنك اقتصاد نوي�ن

)EN Bank( 315.552 شهورسبتمرب 2019مبنك اقتصاد نوي�ن

)Khavarmianeh Bank( 34.283 شهورسبتمرب 2019مبنك خفرميانه

)Khavarmianeh Bank( 34.279 شهورسبتمرب 2019مبنك خفرميانه

)Bank Pasargad( 34.314 شهورأكتوبر 2019مبنك باسارغاد

35.365شهري�ننوفمرب 2019ممؤسسة هونج كونج وشنغهاي المصرفية )HSBC(شركة صافوال قيدا6

)HSBC( 386.068 يوم نوفمرب 2019ممؤسسة هونج كونج وشنغهاي المصرفية

)HSBC( 7.897شهرديسمرب 2019ممؤسسة هونج كونج وشنغهاي المصرفية

)HSBC( 8.321شهرديسمرب 2019ممؤسسة هونج كونج وشنغهاي المصرفية

Garanti Investment Credit43.812شهرديسمرب 2019م

)Ziraat Bank( 631.565 شهورنوفمرب 2019مبنك زي�رات

Vakif Bank1.064سنة ديسمرب 2019م

)Yapi ve kredi Bankasi( 25.252سنة ديسمرب 2019م بنك البناء واالئ�تمان

)ISBank( 12.624سنة ديسمرب 2019متركيا ايش بنك

1.206.2271.350.398شركة عافية العالمية

شركة عافية العالمية- 7
الجزائر

655,710 شهوريونيو 2019مالبنك الفرنسي الجزائر

666.375 شهورمايو 2019مالبنك العربي

)HSBC( 658.928 شهوريوليو 2019ممؤسسة هونج كونج وشنغهاي المصرفية

330.557 شهورسبتمرب 2019م سوسيتي جرنال الجزائر

10.845سنة ديسمرب 2019مCredit du Marocشركة صافوال المغرب8

Credit du Maroc10.885سنة ديسمرب 2019م

28.199سنة فرباير 2019مبنك وفاء التجاري

7.059سنة فرباير 2019مبنك وفاء التجاري
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2( املخص األداء الموحد للمجموعة: )ت�تمة(

األنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية: )ت�تمة(
2( املخص األداء الموحد للمجموعة: )ت�تمة(

مدة القرضتاري�خ منح القرضاسم الجهة المانحةالشركة المقرتضةم.
الرصيد كما في 

الرصيد كما في 2018م2019/12/31م

47,146    49,386شركة المكرونة- مصر

120.000واحد شهرديسمرب 2019ممجموعة سامبا الماليةالشركة المتحدة للسكر12

35.000واحد شهرديسمرب 2019ممجموعة سامبا المالية

70.000واحد شهرديسمرب 2019مالبنك السعودي الربيطاني

شركة اإلسكندرية 13
للسكر- مصر

)CIB( 39.869سنة نوفمرب 2019مالبنك الدولي التجاري

مؤسسة هونج كونج وشنغهاي 
)HSBC( 23.255سنة أكتوبر 2019المصرفية

شركة اإلسكندرية 14
لالستصالح األراضي

6.078سنة ديسمرب 2019مبنك الكويت الوطني

11.849سنة ديسمرب 2019مبنك الكويت الوطني

306.051540.147صافوال لالست�ثمارات الصناعية

شركة سيفود 15
انرتناشيونال تو 

المنطقة الحرة

مؤسسة هونج كونج وشنغهاي 
)HSBC( 5.625سنة أبري�ل 2019مالمصرفية

5,62522,000شركة سيفود انرتناشيونال تو المنطقة الحرة

33.831-4 شهرديسمرب 2019مبنك دبي االسالميشركة مشاريع سهر16

شركة مشاريع سهر
Sahar Enterprises LLC38.230-4 شهرديسمرب 2019مبنك فجرية الوطني

36.605-4 شهرديسمرب 2019مبنك حبيب المحدود

33.668-4 شهرديسمرب 2019محبيب بنك اي جي زيوري�خ

)FAB( 36.489-4 شهرديسمرب 2019مبنك أبوظبي األول

35.444-4 شهرديسمرب 2019مبنك ستاندرد تشارترد

مؤسسة هونج كونج وشنغهاي 
)HSBC( 37.908-4 شهرديسمرب 2019مالمصرفية

42.17596.444شركة الطعام الجيد

1.906.4682.551.683إجمالي القروض قصرية األجل

2-5( بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لجهات حكومية )بآالف الرياالت(

المسددالبيانم.
المستحق حتى نهاية الفرتة 

بيان األسبابوصف موجز لهاالمالية السنوية ولم يسدد

-164.36510.219الرسوم الجمركية1

بناًء على المتطلبات القانونية 
واألنظمة المعمول بها

-84.22421.039الزكاة2

ضرية الدخل وضري�بةاالستقطاع97.63364.030ضري�بة الدخل وضري�بة االستقطاع3

المؤسسة العامة للت�أمينات 4
االجتماعية )داخل المملكة( 
والت�أمني االجتماعي )خارج 

المملكة(

الت�أمينات االجتماعية 133.7045.352
للموظفني

تجديد إقامات، وت�أشريات خروج 66.75015.060ت�كاليف ت�أشريات وجوازات5
وعودة

تصاري�ح العمل105.284335رسوم مكتب العمل6

رسوم رخص، ورسوم 23,493433رسوم ومتحصالت حكومية أخرى7
ومتحصالت أخرى

األنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية: )ت�تمة(

مدة القرضتاري�خ منح القرضاسم الجهة المانحةالشركة المقرتضةم.
الرصيد كما في 

الرصيد كما في 2018م2019/12/31م

شركة صافوال لزي�وت 9
الطعام- السودان

994  3 شهور ديسمرب 2019م البنك العربي السوداني  

115  3 شهورأبري�ل 2019مالبنك العربي السوداني  

284  3 شهوريونيو 2019م   البنك العربي السوداني  

809  3 شهورأكتوبر 2019م البنك العربي السوداني  

710  3 شهورنوفمرب 2019مالبنك العربي السوداني  

725سنة يوليو 2019مبنك الخرطوم

243سنة يوليو 2019مبنك الخرطوم

387سنة يوليو 2019مبنك الخرطوم

731سنة يوليو 2019مبنك الخرطوم

3.884سنة سبتمرب 2019م بنك الخرطوم

4.597سنة أكتوبر 2019مبنك الخرطوم

6,471سنة نوفمرب 2019مبنك الخرطوم

5.109سنة ديسمرب 2019مبنك الخرطوم

62.710 شهورديسمرب 2019مالبنك األهلي المصري

9677 شهوريونيو 2019مبنك التنمية الصناعية

297.004172.548شركة صافوال لألغذية الناشئة

3.740سنة نوفمرب 2019مبنك اإلمارات دبي الوطنيشركة الملكة10

)NBK( 27.768سنة ديسمرب 2019مبنك الكويت الوطني

البنك المصري لتنمية الصادرات 
)EBE Bank(6.758سنة نوفمرب 2019م

)NBK( 6.147سنة نوفمرب 2019مبنك الكويت الوطني

4.973سنة نوفمرب 2019مبنك الكويت الوطني )NBK(شركة الفراشة11
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3( المخاطر المحتملة ألعمال صافوال 
3-1( التصور العام للمخاطر

أ( إدارة المخاطر

تعزي�ز ثقافة وقدرات إدارة المخاطر 
تسعى مجموعة صافوال لحماية أصحاب المصالح وسمعتها المرموقة وقيمة أصولها، وتلتزم بمواصلة تطوي�ر ثقافة إدارة المخاطر من خالل 

اإلطار العام لحوكمة المخاطر والتطوي�ر المستمر لفري�ق العمل.

وتستخدم صافوال نموذج »خطوط الدفاع الثالث« الموضحة لضمان المساءلة على امتداد المجموعة في مجاالت الحوكمة والمراقبة واإلدارة 
ورفع التقاري�ر حول المخاطر وبيئة الرقابة.

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.

خطوط الدفاع الثالث

الرقابة المالية
إدارة المخاطر 

الجودة
الحوكمة وااللتزام

مجلس اإلدارة
)لجان الشركة )المراجعة، والمكافآت والرتشيحات، واإلست�ثمار، والمسؤولية اإلجتماعية

)الرؤية، والتخطيط االسرتاتيجي، والمؤسسية، والرقابة على األداء(

الرقابة اإلدارية
إجراءات الرقابة الداخلية

مجالس الشركات
الفرعية ولجانها

المراجعة الداخلية

الجمعية العمومية
)المؤسسية والرقابة(

الخط الثالثالخط الثاني الخط األول 

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.

وقد تم تصميم برنامج إدارة المخاطر المؤسسية لضمان توافق نتائج أنشطة المخاطرة مع اسرتاتيجيات صافوال وقابليتها واستعدادها لتحمل 
المخاطر. يقدم الربنامج معلومات قّيمة وعملية حول إدارة المخاطر لتحقيق األهداف التالية:

تعزي�ز أهمية إدارة مخاطر األعمال ودورها في ترشيد ت�كاليف مخاطر العمل	 
تمكني اتخاذ خيارات مدروسة إلدارة المخاطر على امتداد المجموعة	 
تحسني األداء العام للمجموعة وشركاتها الفرعية.	 

في إطار الجهود المستمرة لتعزي�ز ثقافة وقدرات إدارة المخاطر، قامت مجموعة صافوال بما يلي:
إنشاء وحدة متخصصة إلدارة المخاطر في المجموعه و الشركات الرئيسية التابعه لها	 
تطوي�ر إطار عام وسياسة إلدارة المخاطر تم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة	 
إطالق برنامج “واعي” للتوعية بالمخاطر كجزء من أنشطة تعزي�ز ثقافة إدارة المخاطر	 
تنظيم حلقات وورش عمل عديدة للتوعية بالمخاطر على امتداد المجموعة	 
اختيار “رواد إدارة المخاطر” على امتداد المجموعة لتعزي�ز المساءلة في مجال إدارة المخاطر.	 
تحديد مؤشرات المخاطر، وفي طور انشاء بيان تقبل المخاطر.	 
تقدير المخاطر في ثالث إدارات رئيسه  في المجموعه و الشركات الرئيسة التابعه لها	 
التحضري و الموافقه على مشروع تقدير المخاطر في اربع مصانع و شركات رئيسه	 
التعرف المستمر إستباقيًا على المخاطر الخارجيه والتواصل مع اإلدارات المعنيه لتقديرها و معالجتها 	 

باإلضافة إلى ذلك، يتم تطبيق نظام للحوكمة وإدارة المخاطر واالمت�ثال على امتداد مجموعة صافوال وشركاتها الفرعية لتعزي�ز مشاركة مجلس 
اإلدارة وفري�ق اإلدارة التنفيذية بفعالية في عملية إدارة المخاطر لضمان رؤية موحدة للمخاطر التي تواجهها المجموعة. النظام في المرحله 

النهائيه من اختباره مع هدف إطالقه في الربع الثاني من عام 2020.

األنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية: )ت�تمة(

اإلطار العام إلدارة المخاطر المؤسسية
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.

ويتضمن اإلطار العام إلدارة المخاطر المؤسسية في مجموعة صافوال معاي�ري 
وممارسات رائدة إلدارة المخاطر، وقد تم تطوي�ر هذا اإلطار بما يتماشى مع 

الممارسات الحالية الرائدة إلدارة المخاطر المؤسسية ومعاي�ري آيزو 31000. 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.

ب( اإلطار العام إلدارة المخاطر المؤسسية في مجموعة صافوال 

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.

ت�تطلب إدارة المخاطر المؤسسية بشكل فّعال االنتظام في تقي�يم المخاطر والحد من ت�أثرياتها ورصدها والتبليغ عنها على امتداد المجموعة. 
وت�تم مواءمة هذه اإلجراءات مع الميزانية السنوية للمجموعة وعملية التخطيط االسرتاتيجي. وينبغي على كل قسم تقديم نتائج ممارسة إدارة 

المخاطر بصورة منتظمة كجزء من التزامه بإدارة المخاطر في صافوال.

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.

لتعزي�ز ثقافة إدارة المخاطر: مبادرة “واعي” 

ضمن جهودها المتواصلة لتعزي�ز ثقافة الوعي بالمخاطر واالرتقاء بالتميز المؤسسي والرقابة الداخلية، أطلقت صافوال مبادرة “واعي” التي 
تعترب:
وسيلة متطورة وحديثة لمشاركة المعرفة حول المخاطر المحددة سلفًا والمخاطر األخرى المعروفة والمرتبطة باألعمال.	 
مبادرة الست�كشاف وتحديد المخاطر التي قد ال ت�كون صافوال على دراية كاملة بها أو تواجه صعوبة في إدراكها حاليًا.	 
برنامج يجمع الموظفني والخربات من كافة أنحاء المجموعة لتقي�يم المخاطر المحتملة التي قد تواجهها صافوال في المستقبل.	 
فرصة لمراجعة كيفية قيام صافوال حاليًا بإدارة المخاطر وتحديد أفضل الطرق وأكرثها فعالية من حيث الت�كلفة إلدارة المخاطر على نحو 	 

مستدام.
اإلطار العام الذي يوجه صافوال حول كيفية اإلبالغ عن المخاطر ومشاركتها والتعريف بها ورفع تقاري�رها إلى المستويات المطلوبة.	 

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 في احتمال تعرُّض أعمال صافوال لمخاطر جيوسياسية ناتجة عن عمليات 

صافوال خارج المملكة وكذلك ألخطار المضاربة والتذبذب في أسعار السلع والمواد الخام في مجال األغذية محليًا وعالميًا، والمخاطر المرتبطة 
بالتوسع والمنافسة واالنتشار الجغرافي لعمليات الشركة وتذبذب أسعار العمالت األجنبية مقابل الريال السعودي أو العمالت المحلية للدول التي 

تعمل فيها والتضخم الذي يحدث القتصاديات بعض الدول التي للمجموعة شركات فرعية بها. 

ومخاطر ت�تعلق بالدخول في است�ثمارات جديدة، والمخاطر التي قد تنشأ وترتبط باألوضاع االقتصادية والسياسية في البلدان المختلفة التي تعمل 
فيها أو تصدر لها صافوال منتجاتها، كما هو عليه الحال في عدد من دول المنطقة التي تعاني بعض اإلضرابات واألحداث، والتي ت�أثرت بها عمليات 

صافوال في تلك الدول وغريها من المخاطر التي تفرضها طبيعة أعمال الشركة واست�ثماراتها المتنوعة.

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.
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تقري�ر مجلس اإلدارة

األنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية: )ت�تمة(
3( المخاطر المحتملة ألعمال صافوال )ت�تمة( 

3-2( األدوات المالية وإدارة المخاطر

أ( إدارة المخاطر المالية 
إن أنشطة المجموعة 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.

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-1( 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-2( 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 )إحتياطي 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. 

يتمثل نهج المجموعة في إدارة السيولة في ضمان أنها سيكون لديها دائما، قدر اإلمكان، السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، 
تحت الظروف العادية واالضطرارية، دون ت�كبد خسائر غري مقبولة أو المخاطرة بسمعة المجموعة. لهذا الغرض، حافظت المجموعة على خطوط 

ائ�تمان مع بنوك تجارية مختلفة لتلبية متطلبات السيولة لديها. كما في 31 ديسمرب 2019م، لدى المجموعة تسهيالت بنكية غري مستغلة تبلغ  5.26 
مليار ريال سعودي )31 ديسمرب 2018م:  4.62 مليار ريال سعودي( إلدارة متطلبات السيولة قصرية األجل وطويلة األجل.

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 
2019م.

3( المخاطر المحتملة ألعمال صافوال )ت�تمة( 
3-2( األدوات المالية وإدارة المخاطر )ت�تمة(
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تقري�ر مجلس اإلدارةتقري�ر مجلس اإلدارة

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقةاألنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية: )ت�تمة(

فري�ق الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر: 
ضمن الهيكل التنظيمي فيما يلي ملخص للسري الذاتية لفري�ق الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، علمًا بأن السرية الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة 

والفري�ق التنفيذي- وفقًا للهيكل التنظيمي واإلدارات المشار إليها في الهيكل- تم تفصيلها في صدر هذا التقري�ر أو في مواطن أخرى بالتقري�ر 
بالنسبة ألعضاء اللجان وأعضاء المجلس للدورة التي انتهت في 30 يونيو 2019م:

أ. ياسر حسن دهلوي
المدير التنفيذي إلدارة المخاطر

أ.علي عاصم بركات
رئيس المراجعة الداخلية

الوظائف السابقة: الوظائف السابقة:

رئيس االلتزام النظامي، ادارة المخاطر المؤسسية، البنك األهلي التجاري

مستشار أول، كي بي ام جي السعودية

- مدير أول في جهاز أبوظبي للمحاسبة
- مدير في شركة كي.بي.أم.جي

- مدير في شركة أرنست وي�ونج

المؤهالت: 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 بالمملكة العرب�ية السعودية.

بكالوري�وس تجارة شعبة المحاسبة من جامعة حلوان- مصر عام 1991

ومحاسب قانوني معتمد من الواليات المتحدة األمريكية عام – 
2000 وزميل المحاسبني القانونني العالمني- 2012رابطة المحاسبني 

المهني�ني الدولي�ني.

الخربات: الخربات:

له خربة واسعة في مجال إدارة المخاطر تشمل: 
- إدارة المخاطر المؤسسية

- تقاري�ر المخاطر
II/III بازل -

- تخطيط وتخصيص رأس المال
- سياسات وإجراءات المخاطر
- إدارة المخاطر المؤسسية

له خربة واسعة ألكرث من )25( عامًا في المجال والشؤون المالية 
وأعمال المراجعة الداخلية والخارجية، ومجال الحوكمة وإدارة 

المخاطر المؤسسية وااللتزام.

أ( الهيكل التنظيمي

ملحوظة: لضمان استدامة برامج المسؤولية االجتماعية، أسست مجموعة صافوال 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 للمسؤولية االجتماعية. 

الجمعية
العامة للمساهمي

لجنة المسؤولية
االجتماعية

 إدارة
المخاطر

مجلس إدارة
مجموعة الكبري

القابضة

المأكوالت
البحرية

الرئيس التنفيذي
للمجموعة

إدارة االست�ثمار
وعالقات

المست�ثمري�ن
 إدارة المسئولية

واالستدامة

التسوي�ق
والتوزيع

أمني مجلس اإلدارة

إدارة
المراجعة
الداخلية

اإلدارة المالية
للمجموعة

 زي�وت الطعام
المكرونة

لجنة المراجعة

 إدارة اإلتصال
المؤسسي

مجلس إدارة
قطاع األغذية

السكر

لجنة االست�ثمار

إدارة الموارد
 البشرية والخدمات

اإلدارية

مجلس إدارة
قطاع التجزئة

زي�وت الطعام الدهون
المتخصصة 

لجنة المكافآت
والرتشيحات

إدارة الحوكمة
وااللتزام والشئون

القانونية

مجلس إدارة
شركة هرفي

المخبوزات
والمعجنات

مجلس إدارة
شركات أخرى

الرؤساء
التنفيذي�ني

مجلس إدارة
شركة كنان

الرئيس
التنفيذي

 مجلس إدارة شركة
 مدينة المعرفة

اإلقتصادية

الرئيس
التنفيذي

مجلس إدارة
شركة المراعي

الرئيس
التنفيذي

الرئيس
التنفيذي

الرئيس
التنفيذي

الرئيس
التنفيذي

الرئيس
التنفيذي

مجلس اإلدارة

  شركات تابعة )موحدة الحسابات(         است�ثمارات )غري موحدة الحسابات(       است�ثمارات أخرى )غري موحدة الحسابات(
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تقري�ر مجلس اإلدارة

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

ب-1( ملخص دور ومهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة:
إن مجلس إدارة صافوال هو الجهاز اإلداري األعلى المسؤول أمام الجمعية العامة 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 الحوكمة للمجموعة المتوفري�ن على موقع الشركة 

.)www.savola.com( اإللكرتوني

ب-2( ت�كوي�ن مجلس اإلدارة وتصنيف عضويته: 
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، وحيث أن دورة مجلس اإلدارة السابقة قد انتهت في 2019/6/30م بعد اكتمال الدورة )لمدة ثالث سنوات(، وهي المدة 
التي نص عليها النظام األساس للشركة النتهاء مدة عضوية المجلس، وبناء عليه تم انتخاب مجلس إدارة للدورة الحالية التي بدأت أعمالها في 

2019/7/1م ولمدة ثالث سنوات تنتهي في 2022/06/30م وجميعهم أعضاء غري تنفيذي�ني ومستقلني، لالطالع على مؤهالت وخربات األعضاء 
وتصنيفهم برجاء مراجعة صدر هذا التقري�ر.

ب-3( تفاصيل ألشخاص ذوي العالقة بالهيكل اإلداري )عضوياتهم ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخرباتهم(:
أ( 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

أعضاء مجلس اإلدارة الحالي�ي لدورة المجلس التي بدأت اعتبارًا من 2019/07/01م وحتى 2021/06/30

أ. سليمان 1
عبدالقادر 

المهيدب

البنك السعودي مساهمة مدرجةداخل المملكة مجموعة صافوال
الربيطاني 

مساهمة مدرجةداخل المملكة

مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة التصنيع الوطنيةمساهمة مدرجةداخل المملكةشركة المراعي

شركة عبدالقادر المهيدب 
وأوالده

شركة الشرق األوسط مساهمة غري مدرجةداخل المملكة
لصناعة وإنتاج الورق

مساهمة مدرجةداخل المملكة

شركة رافال للتطوي�ر 
العقاري

مساهمة غري مدرجةداخل المملكةشركة سويكورب جسورمساهمة غري مدرجةداخل المملكة

الشركة المتحدة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة المهيدب القابضة
للصناعات التعدينية

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

شركة المهيدب للنقل 
الربي

شركة األولى للتطوي�ر ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة
العقاري

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

شركة سليمان عبدالقادر 
المهيدب وشركاه

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة ثبات لإلنشاءاتذات مسؤولية محدودةداخل المملكة
محدودة

شركة عماد عبدالقادر 
المهيدب

شركة أعمال التجهيزات ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة
المعمارية

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة عواطف عبدالقادر 
المهيدب وشركائها

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة األخشاب العالميةذات مسؤولية محدودةداخل المملكة
محدودة

شركة مريم عبدالقادر 
المهيدب وشركائها

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة ميار األغذيةذات مسؤولية محدودةداخل المملكة
محدودة

شركة تماضر عبدالقادر 
المهيدب وشركائها

شركة ميار للنقل ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة
والتخزي�ن

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

 شركة هيفاء عبد 
القادر المهيدب

شركة مراسي الخليج ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة
لألعمال البحرية

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة لولوه سليمان 
المديهيم وشريكها

شركة القلعة للتجارة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة
والمقاوالت

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة عصام عبدالقادر 
المهيدب وشركاه

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة المهيدب للتنميةذات مسؤولية محدودةداخل المملكة
محدودة

شركة أموال األجيال 
القابضة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

شركة أعمال المياه 
والطاقة )أكوا الدولية(

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

شركة رؤية لالست�ثمار 
القابضة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة ذات الصواري

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة تاج األوفياء

شركة ترابط لالست�ثمار 
والتنمية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

شركة أري�ز العرب�ية 
المحدودة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

شركة خدمات مهيل 
للصيانة والتشغيل

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

شركـة الشامية للتطوي�ر 
العمراني المحدودة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

شركة صافنات العرب�ية 
للمقاوالت

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

الشركة المتحدة لصناعة 
األعالف

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

شركة أموال الخليج 
لالست�ثمار التجاري

محدودة برأس مال خليجيداخل المملكة
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تقري�ر مجلس اإلدارة

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

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. بدر عبداهلل 2
العيسى

شركة مدينة المعرفة مساهمة مدرجةداخل المملكةمجموعة صافوال
االقتصادية

مساهمة مدرجةداخل المملكة

البنك السعودي 
الفرنسي

شركة كنان الدولية مساهمة مدرجةداخل المملكة
للتطوي�ر العقاري

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

شركة العقيق مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة دور للضيافة
للتنمية العقاري

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

شركة سكون مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة المراعي
العالمية

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

شركة صافوال ألنظمة مساهمة غري مدرجةداخل المملكةشركة صافوال لألغذية
التغليف

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

شركة أصيلة مساهمة غري مدرجةداخل المملكةشركة بنده للتجزئة
لالست�ثمار

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

مساهمة غري مدرجةداخل المملكةشركة عافية العالمية

مساهمة غري مدرجةداخل المملكةالشركة المتحدة للسكر

شركة عافية العالمية 
مصر

مساهمة غري مدرجةخارج المملكة

الشركة المتحدة للسكر- 
مصر

مساهمة غري مدرجةخارج المملكة

مساهمة غري مدرجةخارج المملكةشركة االسكندرية للسكر

شركة الملكة للصناعات 
الغذائية

مساهمة غري مدرجةخارج المملكة

شركة الفراشة للصناعات 
الغذائية

مساهمة غري مدرجةخارج المملكة

مساهمة غري مدرجةخارج المملكةصافوال قيدا

أ. عصام عبدالقادر 3
المهيدب

مصرف السالم مساهمة مدرجةداخل المملكةمجموعة صافوال
البحري�ن

مساهمة مدرجةخارج المملكة

شركة هرفي للخدمات 
الغذائية

شركة الشرق األوسط مساهمة مدرجةداخل المملكة
لصناعة الورق

مساهمة مدرجةداخل المملكة

شركة زهور الريف مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة بوان
التجارية

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

شركة اليمامة مساهمة غري مدرجةداخل المملكةشركة بنده للتجزئة
للصناعات الحديدية

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

شركة عبدالقادر 
المهيدب وأوالده

شركة إمداد الموارد مساهمة غري مدرجةداخل المملكة
البشرية لالستقدام

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

مساهمة غري مدرجةداخل المملكةشركة البلد األمنيمساهمة غري مدرجةداخل المملكةشركة مصدر لمواد البناء

شركة رافال للتطوي�ر 
العقاري

شركة رافال للتطوي�ر مساهمة غري مدرجةداخل المملكة
العقاري

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

شركة االولى مساهمة غري مدرجةداخل المملكةالشركة الوطنية لإلسكان
للتطوي�ر العقاري

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

الشركة الدولية لتنمية 
المياه والطاقة

شركة األخشاب مساهمة غري مدرجةداخل المملكة
العالمية

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

شركة مريم عبد القادر 
المهيدب وشركائها

شركة ثبات لإلنشاءات مساهمة غري مدرجةداخل المملكة
المحدودة

 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

أ. عصام عبدالقادر 3
المهيدب )ت�تمة(

شركة تربيد مساهمة غري مدرجةداخل المملكةشركة المهيدب القابضة
السعودية

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة الرومانسية 
المحدودة

شركة إعمار الشرق مساهمة غري مدرجةداخل المملكة
االوسط

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة مدينة ثروة 
للتطوي�ر واالست�ثمار 

العقاري

شركة مجمع نساج مساهمة غري مدرجةداخل المملكة
السكني للعقارات

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة سليمان عبدالقادر 
المهيدب وشركاه

شركة اللطيفية مساهمة غري مدرجةداخل المملكة
للتجارة والمقاوالت

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة عماد عبدالقادر 
المهيدب 

شركة أموال الخليج مساهمة غري مدرجةداخل المملكة
لالست�ثمار التجاري

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة بلوم أنفيستساهمة غري مدرجةداخل المملكةشركة تربيد السعودية
محدودة

شركة رؤية لإلست�ثمار 
القابضة

ساهمة غري مدرجةداخل المملكة

شركة شأس لخدمة 
المياه 

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

شركة تنمية األحالم 
للمقاوالت

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة ذات الصواري
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة أثيل القابضة
محدودة

شركة ميار للنقل 
والتخزي�ن

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة ثروة السعودية 
للتطوي�ر واالست�ثمار 

العقاري

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة أثيل العرب�ية 
للخدمات المحدودة

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة اموال االجيال 
القابضة

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة هيفاء عبدالقادر 
المهيدب

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة لولوة سليمان 
المديهيم وشريكها

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة عصام عبدالقادر 
المهيدب وشركاه

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة مصنع مياه نستله 
المحدودة

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة تاج األوفياء
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة الهمة اللوجستية
محدودة

شركة عواطف عبدالقادر 
المهيدب وشركائها

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة ميار األغذية
محدودة
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تقري�ر مجلس اإلدارة

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

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 عبدالقادر 3
المهيدب )ت�تمة(

شركة مصنع مياه 
المنهل للمياه 

المحدودة

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة شاس لخدمات 
المياه المحدودة

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة مصنع مياه 
الينابيع المحدودة

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة خدمات مهيل 
للصيانة والتشغيل

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة صافنات العرب�ية 
للمقاوالت

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة تماضر عبدالقادر 
المهيدب

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة األخشاب العالمية 
محدودة

أ. عبدالعزي�ز خالد 4
الغفيلي

شركة هرفي مساهمة مدرجةداخل المملكةمجموعة صافوال
للخدمات الغذائية

مساهمة مدرجةداخل المملكة

شركة تبوك مساهمة مدرجةداخل المملكةمصرف الراجحي
للتنمية الزراعية

مساهمة مدرجةداخل المملكة

الشركة الوطنية مساهمة غري مدرجةداخل المملكةالراجحي كابيتال
للرعاية الطبية

مساهمة مدرجةداخل المملكة

شركة التصنيع مساهمة غري مدرجةداخل المملكةصافوال لألغذية
وخدمات الطاقة

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

شركة الرياض 
للفنادق والرتفيه

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

شركة تطوي�ر 
الصناعات 

السعودية

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

مساهمة غري مدرجةداخل المملكةشركة بنده للتجزئة

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

م. معتز قصي 5
العزاوي

شركة مريي�ل لينش مساهمة مدرجةداخل المملكةمجموعة صافوال
المملكة العرب�ية 

السعودية

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

شركة هرفي للخدمات 
الغذائية

مساهمة مدرجةداخل المملكة

مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة اسمنت العرب�ية

مساهمة مدرجةداخل المملكةبنك الرياض

شركة اتحاد اتصاالت 
)موبايلي(

مساهمة مدرجةداخل المملكة

شركة الباطون الجاهز 
والتوريدات االنشائية

مساهمة مدرجةخارج المملكة

مساهمة غري مدرجةداخل المملكةشركة صافوال لألغذية

مساهمة غري مدرجةداخل المملكةالشركة المتحدة للسكر

مساهمة غري مدرجةداخل المملكةشركة عافية العالمية

الشركة المتحدة للسكر 
مصر

مساهمة غري مدرجهخارج المملكة

مساهمة غري مدرجهخارج المملكةشركة اإلسكندرية للسكر

شركة الملكة للصناعات 
الغذائية

مساهمة غري مدرجهخارج المملكة

شركة الفراشة للصناعات 
الغذائية

مساهمة غري مدرجهخارج المملكة

شركة عافية العالمية 
مصر

مساهمة غري مدرجةخارج المملكة

مساهمة غري مدرجهخارج المملكةشركة إسمنت القطرانة

السعودية لإلنشاءات 
الصناعية والمشاريع 

الهندسية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

الشركة السعودية 
للتقنية والتجارة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةالوسطاء للتنمية
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تقري�ر مجلس اإلدارة

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

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. فهد عبداهلل 6
القاسم

مساهمة مدرجة داخل المملكة بنك البالد مساهمة مدرجةداخل المملكةمجموعة صافوال

مجموعة مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة جري�ر للتسوي�ق
عبداللطيف 

العيسى القابضة 

مساهمة غري مدرجة داخل المملكة

مساهمة غري مدرجةداخل المملكةشركة ناقل مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة دور للضيافة

شركة الراجحي ألفا مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة دلة الصحية
لالست�ثمار القابضة

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة راج العقارية مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة الرياض للتعمري 
محدودة

شركة فهد بن عبداهلل 
القاسم وأبناؤه للتجارة 

واالست�ثمار

الشركة الوطنية مساهمة غري مدرجةداخل المملكة
العمومية 

للسيارات 

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

الشركة السعودية 
للضيافة الرتاثية

المؤسسة العامة مساهمة غري مدرجةداخل المملكة
للربيد السعودي

مؤسسة حكومية داخل المملكة

شركة الدكتور محمد 
راشد الفقيه وشركاؤه

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

مساهمة غري مدرجةداخل المملكةشركة ركني نجد الدولية

شركة اتحاد الراجحي 
لالست�ثمار القابضة

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

مساهمة غري مدرجةداخل المملكةشركة مشاريع األرجان 

شركة أموال 
لالستشارات المالية

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة أري�ز لالست�ثمار 
التجاري المحدودة

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة عبداهلل بن 
ابراهيم السبيعي 

القابضة )إيمز( 

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة 

شركة صندوق القاسم 
لالست�ثمار والتطوي�ر 

التجاري

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة القرن الواحد 
والعشري�ن وشريكه 

للتقي�يم العقاري

شركة مهنيةداخل المملكة

مكتب فهد عبداهلل 
القاسم للمراجعة 
وتدقيق الحسابات 

مؤسسة فردية داخل المملكة 

شركة فينكورب القابضة 
لالست�ثمار 

مساهمة مصرية غري خارج المملكة
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

أ. محمد إبراهيم 7
العيسى

شركة سكون مساهمة مدرجةداخل المملكةمجموعة صافوال
العقارية

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

شركة كنان الدولية 
للتطوي�ر العقاري

شركة العقيق مساهمة غري مدرجةداخل المملكة
للتنمية العقارية

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة شركة أصيلة لالست�ثمار

أ.عبد الرحمن محمد 8
رمزي عداس

مساهمة مدرجةداخل المملكةبنك البالدمساهمة مدرجةداخل المملكةمجموعة صافوال

مجموعة السريع مساهمة مدرجةداخل المملكةبنك اإلنماء
الصناعية التجارية

مساهمة مدرجةداخل المملكة

ديار الخيال للتطوي�ر 
العقاري

شركة أسواق البحر مساهمة غري مدرجةداخل المملكة
األحمر

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة أحمد محمد صالح 
باعشن 

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة كيبل النمومساهمة غري مدرجةداخل المملكة
محدودة

البنك التونسي 
السعودي

است�ثمار مختلط لوزارة خارج المملكة
المالية السعودية

شركة سدكو 
كابيتال

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة اركوما
محدودة

شركة عبدالعزي�ز 
الصغري القابضة

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة الرب�يع السعودية 
لألغذية

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

بنك كوانتام 
االست�ثماري بدبي

ذات مسؤولية خارج المملكة
محدودة

جهة حكومية تابع داخل المملكةصندوق البيئة
لوزارة البيئة والمياه 

والزراعة

أ. ركان عبدالعزي�ز 9
الفضل

ال يوجدمساهمة مدرجةداخل المملكةمجموعة صافوال

شركة صحارى للمقاوالت 
المحدودة

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةمجموعة الفضل
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة الفضل العقارية
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة الفضل لإلست�ثمار 
محدودة

شركة رابية للزراعة 
والمقاوالت

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة القابضةداخل المملكةشركة الت�كامل القابضة

د.عدنان عبدالفتاح 10
صوفي

شركة بوبا العرب�ية مساهمة مدرجةداخل المملكةمجموعة صافوال
للت�أمني التعاوني 

مساهمة مدرجة داخل المملكة 

شركة األسمنت مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة مجموعة فتيحي 
العرب�ية 

مساهمة مدرجةداخل المملكة 

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة أوج القابضة مساهمة غري مدرجةداخل المملكةشركة األهلي كابيتال 
محدودة

مجموعة سدكو مساهمة غري مدرجةداخل المملكة شركة وادي جدة 
القابضة

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة شركة بنده للتجزئة
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تقري�ر مجلس اإلدارة

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

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

ال يوجدمساهمة مدرجةداخل المملكةمجموعة صافوالأ. بدر حمد الرب�يعة11

شركة نور لالست�ثمار 
المالي

مساهمة مدرجةخارج المملكة

شركة النخيل لإلنتاج 
الزراعي

مساهمة مدرجةخارج المملكة

شركة المنار للتموي�ل 
واإلجارة

مساهمة مدرجةخارج المملكة

مساهمة مدرجةخارج المملكةبنك ميزان 

شركة الدرة الوطنية 
العقارية

مساهمة غري مدرجةخارج المملكة

شركة نور الصالحية 
العقارية

مساهمة غري مدرجةخارج المملكة

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

أعضاء مجلس اإلدارة للدورة السابقة في الفرتة من )2019/01/01م وحتى 2019/6/30م(

م. عبداهلل محمد 1
نور رحيمي

مساهمة مدرجةداخل المملكةمجموعة صافوالمساهمة مدرجةداخل المملكةشركة أسمنت العرب�ية

شركة مدينة المعرفة مساهمة غري مدرجةداخل المملكةشركة صافوال لألغذية
االقتصادية

مساهمة مدرجةداخل المملكة

مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة المراعي

الشركة أسمنت المنطقة 
الشرقية

مساهمة مدرجةداخل المملكة

الشركة الوطنية للت�أمني 
التعاوني

مساهمة مدرجةداخل المملكة

مساهمة مدرجةداخل المملكةالبنك األهلي التجاري

مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة اللجني

مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة الكابالت السعودية

الخطوط الجوية العرب�ية 
السعودية

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

مساهمة غري مدرجةداخل المملكةشركة بنده للتجزئة

الشركة السعودية 
الرتكية القابضة 

لالست�ثمار

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

شركة الخطوط الجوية 
اليمنية

مساهمة غري مدرجةخارج المملكة

المؤسسة السعودية 
لتنمية األعمال الحرة

غري ربحيةداخل المملكة

بنك التنمية االجتماعية 
)بنك التسليف واالدخار 

سابقا(

مؤسسة حكوميةداخل المملكة

أ. محمد عبدالقادر 2
الفضل

مساهمة مدرجةداخل المملكةمجموعة صافوالمساهمة غري مدرجةداخل المملكةشركة جدة القابضة

شركة كنان الدولية 
للتطوي�ر العقاري

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

ب-4( أعضاء مجلس إدارة انتهت عضويتهم خالل 2019م:
ب4-1( عضويات مجالس اإلدارة:

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. عمر هدير 3
الفارسي

مساهمة مدرجةداخل المملكةمجموعة صافوالمساهمة مدرجةداخل المملكةشركة المراكز العرب�ية

مساهمة مدرجةخارج المملكةبنك الخليج الدولي

د. سامي محسن 4
باروم

مساهمة مدرجةداخل المملكةمجموعة صافوالمساهمة مدرجةداخل المملكةشركة أسمنت العرب�ية

شركة كلية جدة 
العالمية

شركة مدينة المعرفة مساهمة غري مدرجةداخل المملكة
االقتصادية

مساهمة مدرجةداخل المملكة

الشركة العرب�ية 
لالست�ثمار )سنابل(

مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة المراعيمساهمة غري مدرجةداخل المملكة

شركة كنان الدولية 
للتطوي�ر العقاري

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

مساهمة غري مدرجةداخل المملكةشركة عافية العالمية

مساهمة غري مدرجةداخل المملكةالشركة المتحدة للسكر

مساهمة غري مدرجةداخل المملكةشركة بنده للتجزئة

شركة صافوال ألنظمة 
التغليف

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

الشركة الرباعية الدولية 
للتطوي�ر العقاري

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

السوق المالية 
السعودية تداول 

مساهمة غري مدرجة داخل المملكة

شركة عافية العالمية 
مصر

مساهمة غري مدرجة خارج المملكة

بنك فينشر كابيتال 
البحري�ن

مساهمة غري مدرجة خارج المملكة

ب-4( أعضاء مجلس إدارة انتهت عضويتهم خالل 2019م: )ت�تمة(
ب4-1( عضويات مجالس اإلدارة:

الخرباتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

أعضاء مجلس اإلدارة للدورة السابقة في الفرتة من )2019/01/01م وحتى 2019/6/30م(

العضو اإلداري- شركة أ. عمر هدير الفارسي
دیالى لالستشارات ذ.م.م- 

نيوی�ورك.

دائرة األعمال المصرفية االست�ثمارية 
في بنك كریدت سویس فیرست 

بوسطن- نيوي�ورك 2000م - 2004م 
ومحامي وعضو دائرة الخدمات 

المالية والتجارية- شركة وايت آند 
كيس - نيوي�ورك 1994م- 2000م

بكالوري�وس في االقتصاد 
من جامعة نوتردام 

ودكتوراه في القانون من 
كلية الحقوق في جامعة 

كولومبيا، نيوي�ورك، أمريكا.

خربة كبرية في مجال التموي�ل 
والقانون واالست�ثمار 

وعمليات الدمج واالستحواذ. 
كما أنه عضو سابق في 
مجلس إدارة بنك الخليج 

الدولي البحري�ن

العضو المنتدب لمجموعة صافوال أعمال خاصة.د. سامي محسن باروم
منذ عام 2007م وحتى عام 2010م، 

تقلد عددًا من المناصب العليا 
بقطاعات صافوال المختلفة )اإلدارة 

المالية- التجزئة- األغذية- العقار- 
البالستيك 1993م- 2007م(، عضو 

هيئة التدريس بجامعة الملك 
عبدالعزي�ز، كلية الهندسة من عام 

1992م وحتى عام1993م.

دكتوراه في إدارة العمليات 
ونظم المعلومات اإلدارية- 

جامعة إنديانا بالواليات 
المتحدة األمريكية، ماجستري 

إدارة األعمال مع مرتبة 
الشرف- مدرسة وارتون 

لإلدارة جامعة بنسلفانيا 
بالواليات المتحدة.

صاحب خربة في مجال اإلدارة 
االسرتاتيجية والتخطيط 

المالي واالست�ثماري وإدارة 
الشركات المساهمة وتقنية 

المعلومات، باإلضافة 
لعضويته في مجالس إدارات 

عدد من الشركات.

ب-4( أعضاء مجلس إدارة انتهت عضويتهم خالل 2019م: )ت�تمة(
ب-4-2( ملخص السرية الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة للدورة السابقة في الفرتة من )2019/01/01م وحتى 2019/6/30م(:
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تقري�ر مجلس اإلدارة

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

الخرباتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

رئيس مجلس إدارة مجموعة أ. محمد عبدالقادر الفضل
شركات الفضل.

الرئيس التنفيذي لمجموعة 
شركات الفضل.

بكالوري�وس علوم اقتصادية 
وتسويقية من جامعة 

سان فرانسيسكو- الواليات 
المتحدة األمريكية.

خربة تمتد ألكرث من 40 عامًا 
في مجال إدارة الشركات من 
خالل إدارة مجموعة شركات 

الفضل والتي تضم العديد من 
الشركات في مجاالت مختلفة، 

باإلضافة إلى عضويته في 
مجالس إدارات عدد من 

الشركات.

العضو المنتدب والرئيس مسؤول حكومي متقاعد.م. عبداهلل محمد نور رحيمي
التنفيذي لمجموعة صافوال 

2015م- 2016م(، رئيس الهيئة 
العامة للطريان المدني 
)2003م- 2011م(، مساعد 

مدير عام صندوق التنمية 
الصناعية 1998 )حتى 2003(.

بكالوري�وس في الهندسة 
الميكانيكية من جامعة الملك 

فهد للبرتول والمعادن، 
المملكة العرب�ية السعودية، 
وبرنامج االئ�تمان بنك تشيس 

مانهاتن جي بي مورغان، 
كما شارك في عدد من برامج 

القيادة المختلفة.

خربات واسعة في القيادة 
واإلدارة والتموي�ل والتخطيط 
االسرتاتيجي وإعادة الهيكلة، 

تقلد عددًا من المناصب 
اإلدارية الهامة في القطاعني 

العام والخاص، باإلضافة 
لعضويته في مجالس إدارات 

عدد من الشركات.

الخرباتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

أعضاء لجنة المكافآت والرتشيحات:

اعضاء لجنة المكافآت والرتشيحات لدورة مجلس اإلدارة التي بدأت في 2019/7/1

أ.ركان عبدالعزي�ز الفضل1

تم ذكر الوظائف الحالية والسابقة والمؤهالت والخربات لألعضاء ضمن اعضاء مجلس اإلدارة
أ.بدر عبداهلل العيسى2

أ.عصام عبدالقادر المهيدب3

أ.عبدالرحمن محمد رمزي 4
عداس

العضو المنتدب/مالك لشركة أ. جوهان براند5
جوهان براند لالستشارات 

 Johan Brand Leadership(
Advisory DWC-LLC( منذ عام 

2016م.

شريك تنفيذي ومستشار 
لدى شركة إيقون 

زيندير)Egon Zehnder( منذ 
عام1995 وحتى 2016م.

مدير إدارة المشاريع بشركة 
ببسي )PepsiCo( منذ عام 

1993 وحتى 1995م.
اعضاء لجنة المكافآت 

والرتشيحات لدورة مجلس 
اإلدارة التي انتهت في 

2019/6/30

ماجستري اقتصاديات األعمال 
من جامعة إي�راسموس 
)Erasmus( في هولندا 

ماجستري في القانون 
التجاري والقانون الخاص 

من جامعة إي�راسموس 
)Erasmus( 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.

اعضاء لجنة المكافآت والرتشيحات لدورة مجلس اإلدارة التي انتهت في 2019/6/30

تم ذكر الوظائف الحالية والسابقة والمؤهالت والخربات لألعضاء ضمن اعضاء مجلس اإلدارة للدورة السابقة التي انتهت أ. محمد عبدالقادر الفضل
في 2019/6/30 في هذا التقري�ر م. عبداهلل محمد نور رحيمي

ب-4( أعضاء مجلس إدارة انتهت عضويتهم خالل 2019م: )ت�تمة(
ب-4-2( ملخص السرية الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة للدورة السابقة في الفرتة من )2019/01/01م وحتى 2019/6/30م(:

ب( ملخص السرية الذاتية ألعضاء لجان الشركة:

الخرباتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

أعضاء لجنة اإلست�ثمار

اعضاء لجنة االست�ثمار لدورة مجلس اإلدارة التي بدأت في 2019/7/1

م. معتز قصي العزاوي1

تم ذكر الوظائف الحالية والسابقة والمؤهالت والخربات لألعضاء ضمن اعضاء مجلس اإلدارة للدورة التي بدأت في 
2019/7/1

أ. عبدالعزي�ز خالد الغفيلي2

أ. فهد عبداهلل القاسم3

د.عدنان عبدالفتاح صوفي4

أ. محمد إبراهيم العيسى5

اعضاء لجنة االست�ثمار لدورة مجلس اإلدارة التي انتهت في 2019/6/30

أ. عمر هدير الفارسي
تم ذكر الوظائف الحالية والسابقة والمؤهالت والخربات لألعضاء ضمن اعضاء مجلس اإلدارة للدورة السابقة التي انتهت 

في 2019/6/30 في هذا التقري�ر د. سامي محسن باروم

أعضاء لجنة المسؤولية االجتماعية:

اعضاء لجنة المسؤولية االجتماعية لدورة مجلس اإلدارة التي بدأت في 2019/7/1

أ.عبدالرحمن محمد رمزي عداس1
تم ذكر الوظائف الحالية والسابقة والمؤهالت والخربات لألعضاء ضمن اعضاء مجلس اإلدارة

أ. فهد عبداهلل القاسم2

تم ذكر وظائفه الحالية والسابقة ومؤهالته وخرباته ضمن اعضاء مجلس اإلدارة للدورة السابقة التي انتهت في م. عبداهلل محمد نور رحيمي3
2019/6/30 في هذا التقري�ر

تم ذكر وظائفه الحالية والسابقة ومؤهالته وخرباته ضمن فري�ق اإلدارة التنفيذيةم. أنيس أحمد مؤمنة4

اعضاء لجنة المسؤولية االجتماعية لدورة مجلس اإلدارة التي انتهت في 2019/6/30

تم ذكر وظائفه الحالية والسابقة ومؤهالته وخرباته ضمن أعضاء مجلس اإلدارةأ. محمد إبراهيم العيسى

مدير تنفيذي للتخطيط د. مريفت أحمد طاشكندي
االسرتاتيجي مجموعة 

فقيه- مستشفى 
الدكتور سليمان فقيه- 

جده.

• مستشار وزي�ر االقتصاد 
والتخطيط إلسرتاتيجيات 

تمكني االشخاص ذوي 
اإلعاقة

• مستشار وزي�ر العمل 
والتنمية االجتماعية لتوظيف 

األشخاص ذوي اإلعاقة 
وتحقيق المساواة والتنوع 

بني الجنسني
• عدد من الوظائف 

في الجامعات والمجال 
األكاديمي.

• دكتوراه في اإلرشاد األسري 
والتعليم الخاص جامعة جنوب 

أفريقيا بريتوريا- جمهورية 
جنوب أفريقيا.

• ماجستري في التعليم الخاص 
والطفولة- كلية المعلمني- 

جامعة كولومبيا نيوي�ورك، 
أمريكا.

• ماجستري في تخصص صعوبات 
التعلم والطفولة المبكرة 

جامعة فريلي ديكنسون والية 
نيوجريسي- الواليات المتحدة 

األمريكية.
• بكالوري�وس علم نفس 

جامعة فريلي ديكنسون والية 
نيوجريسي- الواليات األمريكية.

الخربات في المجاالت التالية: 
• المسؤولية االجتماعية 

• برامج تمكني األشخاص ذوي 
اإلعاقة 

• التخطيط االسرتاتيجي على 
المستوى الوطني والشركات.

مستشار أعلى أ. أحمد صالح الرماح
للمسؤولية االجتماعية 

في شركة أرامكو.

عمل بشركة أرامكو 
وقطاعات هندسية كثرية 

في مختلف أنحاء المملكة 
وخارجها.

جامعة البرتول والمعادن 
المملكة العرب�ية السعودية.

لديه مهارات علمية ومهنية 
مميزة في مجال المسؤولية 

االجتماعية واألعمال الخريية 
حيث ساهم بت�أسيس العديد 

من برامج خدمة المجتمع داخل 
المملكة وخارجها.

الرئيس التنفيذي أ. محمود منصور عبدالغفار
لشركة جادة اإلتقان 

لالستشارات.

الرئيس التنفيذي للشئون 
العامة وأمني مجلس اإلدارة 

بمجموعة صافوال.

درجة البكالوري�وس من جامعة 
سان فرانسيسكو، الواليات 

المتحدة األمريكية، في عام 
1985م، في مجال السالمة 
Industrial Safety -الصناعية

المسؤولية االجتماعية 
للشركات، شئون مجلس 

اإلدارة والحوكمة، وعالقات 
المساهمني والمست�ثمري�ن، 

العالقات العامة واالتصال، 
والموارد البشرية، والعالقات 

الحكومية.

)ب( ملخص السرية الذاتية ألعضاء لجان الشركة )ت�تمة
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تقري�ر مجلس اإلدارة

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة: )ت�تمة(
ب-5( سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة:

تعزي�زًا لدوره ومسئولياته، فقد عقد مجلس اإلدارة )6( اجتماعات خالل العام، وي�وضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات المجلس خالل العام 
2019م:

تسلسل االجتماعات خالل العام 2019م وتاريخها

دورة المجلس السابقة 
المنتهية

في 2019/06/30م
دورة المجلس الحالية التي بدأت في 2019/7/01م

عدد مرات الحضور22 ديسمرب21 ديسمرب28 أكتوبر26 سبتمرب8 مايو7 فربايراسم العضوم

)6( من )PPPPPP)6أ. سليمان عبدالقادر المهيدب 1

)6( من )PPPPPP)6أ. بدر عبداهلل العيسى 2

)6( من )PPP P P P)6أ. عصام عبدالقادر المهيدب 3

)6( من )PPP P P P)6أ. عبدالعزي�ز خالد الغفيلي 4

)6( من )PPP P P P)6م. معتز قصي العزاوي5

)6( من )PPP P P P)6أ. فهد عبداهلل القاسم6

)4( من )PPP P OO)6أ. محمد إبراهيم العيسى7

)4( من )P P P P)4ال ينطبقأ. عبدالرحمن محمد رمزي عداس 8

)4( من )P P P P)4ال ينطبقأ. ركان عبدالعزي�ز الفضل9

)4( من )P P P P)4ال ينطبقد. عدنان عبدالفتاح صوفي10

)4( من )P P P P)4ال ينطبقأ. بدر حمد الرب�يعة11

)4( من )4(PPPPال ينطبقأ. النور علي سعد )أمني مجلس اإلدارة(12

ب-6( سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات الجمعيات العامة للمساهمي:
تم عقد اجتماع واحد للجمعية العامة للمساهمي خالل العام 2019م، وفيما يلي بيانًا بأسماء أعضاء المجلس الحاضري�ن لهذه الجمعية:

عدد االجتماعات التي اجتماع الجمعية العامة غري العادية رقم )31( المنعقدة بتاري�خ 8 مايو 2019ماسم العضوم
حضرها العضو

)1( من )P)1أ. سليمان عبدالقادر المهيدب1

)1( من )P)1أ. بدر عبداهلل العيسى2

)1( من )P)1م. عبداهلل محمد نور رحيمي3

)1( من )P)1 أ. عبدالعزي�ز خالد الغفيلي4

)1( من )P)1أ. محمد عبدالقادر الفضل5

)1( من )P)1أ. عصام عبدالقادر المهيدب6

)1( من )P)1أ. فهد عبداهلل القاسم7

)1( من )P)1م. معتز قصي العزاوي8

)1( من )P)1 أ. عمر هدير الفارسي9

)1( من )P)1أ. محمد إبراهيم العيسى*10

)0( من )O)1د. سامي محسن باروم11

أعضاء مجلس اإلدارة السابقي )للدورة التي انتهت في 2019/06/30م(:

عدد مرات الحضور22 ديسمرب21 ديسمرب28 أكتوبر26 سبتمرب8 مايو7 فربايراسم العضوم

)2( من )2(ال ينطبقPPPم. عبداهلل محمد نور رحيمي  -

)2( من )2(ال ينطبقPPPأ. محمد عبدالقادر الفضل-

)2( من )2(ال ينطبقPPPأ. عمر هدير الفارسي-

)1( من )2(ال ينطبقOPP د. سامي محسن باروم-

)2( من )2(ال ينطبقPPPأ. طارق محمد إسماعيل )أمني مجلس اإلدارة سابقًا(-

تاري�خ اجتماع الجمعية العامة: عقدت بتاري�خ 8 مايو 2019م، سجل الحضور أعاله يعكس حضور األعضاء خالل كامل العام أي قبل وبعد هذه الجمعية.

مالحظة: تم الموافقة على النتائج المالية للربع الثاني 2019م من قبل مجلس اإلدارة بالتمري�ر بناًء على توصية لجنة المراجعة في اجتماعها بتاري�خ 2019/8/19م.

ج( لجان مجلس اإلدارة:

ج-1( 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 )6( اجتماعات خالل العام 2019م قامت فيها بمتابعة مسؤولياتها في مجال المكافآت والرتشيحات 

والحوكمة، خالل العام 2019م تم إعادة تشكيل اللجنة بعد انتخاب مجلس إدارة للدورة الجديدة التي بدأت أعمالها اعتبارًا من 2019/07/01م، كما تم 
إضافة دور الحوكمة إلى مهام ومسؤوليات اللجنة اعتبارًا من 2019/07/01م وسيتم تعديل الئحة عمل اللجنة بناًء على ذلك خالل أقرب جمعية 

عامة للمساهمني، 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 )94( من الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق 
المالية.

 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 2019م:

تسلسل االجتماعات خالل العام 2019م وتواريخها

عدد مرات الحضور28 أكتوبر26 سبتمرب8 مايو31 مارس7 فرباير16 ينايراسم العضوم

أ. ركان عبدالعزي�ز الفضل )رئيس اللجنة(1
)2( من )2(PPال ينطبق)عضو مجلس إدارة مستقل اعتبارًا من 2019/07/01(

أ. عصام عبدالقادر المهيدب2
)6( من )6(PPP PPP)عضو مجلس إدارة غري تنفيذي(

أ. بدر عبداهلل العيسى3
)6( من )6(PPP P P P)عضو مجلس إدارة غري تنفيذي(

أ. عبدالرحمن محمد رمزي عداس4
)عضو مجلس إدارة مستقل اعتبارًا من 2019/07/01(

)2( من )P P)2 ال ينطبق

أ. جوهان براند 5
)عضو من خارج المجلس - مستقل(

PPP P P P)6( من )6(

أ. مرهف محمد السمان
)أمني سر اللجنة(

PPP P P P)6( من )6(

عضوية سابقة في الفرتة من )2019/01/01م وحتى 2019/06/30م(:

أ. محمد عبدالقادر الفضل )رئيس اللجنة سابقًا( )عضو 
مجلس إدارة مستقل سابقًا(

PPP P4( من )4(ال ينطبق(

م. عبداهلل محمد نور رحيمي
)عضو مجلس إدارة غري تنفيذي سابقًا(

PPP P4( من )4(ال ينطبق(



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

93التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال 2019 التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال 2019 92

تقري�ر مجلس اإلدارة

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة: )ت�تمة(
ج( لجان مجلس اإلدارة: )ت�تمة(

ج-2( 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 2019م عدد 
)4( اجتماعات وذلك تعزي�زًا لدور المجلس في متابعة وتنفيذ الخطط االسرتاتيجية فيما يتعلق بالفرص االست�ثمارية للشركة.

خالل العام 2019م تم إعادة تشكيل اللجنة بعد انتخاب مجلس إدارة للدورة الجديدة التي بدأت أعمالها اعتبارًا من 2019/07/01م، وفيما يلي ملخصًا 
ألبرز مهام ومسؤوليات اللجنة وبيان بعضويتها وسجل حضور اجتماعاتها خالل العام:

ملخص الدور والمهام والمسؤوليات الرئيسة للجنة:	 
مراجعة اإلطار العام إلجمالي المخصصات الرأسمالية والنموذج والهيكل المتبع في تطبيق األنشطة 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 
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بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور اجتماعاتها خالل عام 2019م

تسلسل االجتماعات خالل العام 2019م وتواريخها

عدد مرات الحضور27 أكتوبر25 سبتمرب7 مايو7فربايراسم العضوم

م. معتز قصي العزاوي )رئيس اللجنة(1
)4( من )4(PPP P)عضو مجلس إدارة غري تنفيذي(

أ. عبدالعزي�ز خالد الغفيلي2
)4( من )4(PPP P)عضو مجلس إدارة غري تنفيذي(

أ. فهد عبداهلل القاسم3
)4( من )4(PPP P)عضو مجلس إدارة مستقل(

د. عدنان عبدالفتاح صوفي4
P Pال ينطبق)عضو مجلس إدارة غري تنفيذي اعتبارًا من 2019/07/01(

)2( من )2(

أ. محمد إبراهيم العيسى5
P Pال ينطبق)عضو مجلس إدارة غري تنفيذي(*

)2( من )2(

أ. النور علي سعد 
PPP P)أمني سر اللجنة(

)4( من )4(

عضوية سابقة في الفرتة من )2019/01/01م وحتى 2019/06/30م(:

أ. عمر هدير الفارسي )رئيس اللجنة سابقًا(
)2( من )2(ال ينطبقPP)عضو مجلس إدارة مستقل سابقًا(

د. سامي محسن باروم
)1( من )2(ال ينطبقOP)عضو مجلس إدارة مستقل سابقًا(

مالحظة: كان األستاذ محمد العيسى عضو مستقل في الفرتة من 2019/01/01 وحتى 2019/10/26م، إال أنه تم إعادة تصنيف عضويته إلى عضو غري تنفيذي اعتبارًا من 2019/10/27م وذلك 
نظرًا لتعي�ينه عضوًا بمجلس إدارة شركة كنان الدولية للتطوي�ر العقاري والتي لديها معامالت تجارية مع إحدى الشركات التابعة للمجموعة.

بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور اجتماعاتها خالل عام 2019م:

تسلسل االجتماعات خالل العام 2019م وتواريخها

عدد مرات الحضور28 أكتوبر24 يوليو7 مايو5 فربايراسم العضوم

أ. عبدالرحمن محمد رمزي عداس )رئيس اللجنة(1
)2( من )2(P Pال ينطبق)عضو مجلس إدارة مستقل اعتبارًا من 2019/07/01(

أ. فهد عبداهلل القاسم2
)2( من )2(P Pال ينطبق)عضو مجلس إدارة مستقل(

م. عبداهلل محمد نور رحيمي3
)1( من )2(O Pال ينطبق)عضو من خارج المجلس- غري تنفيذي(**

م. أنيس أحمد مؤمنه )تنفيذي(4
PPP P)الرئيس التنفيذي للمجموعة(

)4( من )4(

. طارق محمد إسماعيل 
PPP P)أمني سر اللجنة(

)4( من )4(

عضوية سابقة في الفرتة من )2019/01/01م وحتى 2019/06/30م(:

أ. محمد إبراهيم العيسى )رئيس اللجنة سابقًا(
)2( من )2(ال ينطبقPP)عضو مجلس إدارة غري تنفيذي( *

د. مريفت أحمد طاشكندي 
)2( من )2(ال ينطبقPP)عضو من خارج المجلس مستقل سابقًا(

أ. أحمد صالح الرماح 
)2( من )2(ال ينطبقPP)عضو من خارج المجلس مستقل سابقًا(

أ. محمود منصور عبدالغفار 
)2( من )2(ال ينطبقPP)عضو من خارج المجلس مستقل سابقًا(

* كان األستاذ محمد العيسى عضو مستقل في الفرتة من 2019/01/01 وحتى 2019/10/26م، إال أنه تم إعادة تصنيف عضويته إلى عضو غري تنفيذي اعتبارًا من 2019/10/27م وذلك نظرًا 
لتعي�ينه عضوًا بمجلس إدارة شركة كنان الدولية للتطوي�ر العقاري والتي لديها معامالت تجارية مع إحدى الشركات التابعة للمجموعة.
** تولى المهندس عبداهلل رحيمي عضوية مجلس اإلدارة في الفرتة من 2019/01/01م وحتى 2019/06/30م حيث كان عضو غري تنفيذي.

ج-3( لجنة المسؤولية االجتماعية:
اجتماعات ودور اللجنة:	 

ت�ت�كون اللجنة من أربعة )4( أعضاء من ذوي الخربات المتخصصة في هذا المجال )تنفيذي واحد، ومستقلني( وتعزي�زًا لدورها ومسؤوليتها، فقد 
عقدت اللجنة )4( اجتماعات خالل العام 2019م لمتابعة خطط وبرامج المسؤولية االجتماعية للمجموعة والتي تم تفصيلها سابقًا في هذا 

التقري�ر، وفيما يلي ملخصًا ألبرز مهام ومسؤوليات اللجنة وبيان بعضويتها وسجل حضور اجتماعاتها خالل العام:

ملخص الدور والمهام والمسؤوليات الرئيسة للجنة:	 
ت�تمثل مسئوليات ومهام اللجنة في خلق مبادرات وبرامج للشركة في مجال المسؤولية االجتماعية، وتطوي�ر ومتابعة الخطط والربامج التي 

تساهم في تعميق الحس بالمسؤولية االجتماعية لدى صافوال وشركاتها الفرعية وتطوي�ر أسس ومعاي�ري لمتابعتها، وعلى وجه خاص تشمل 
مهام ومسؤوليات اللجنة ما يلي: 

1. إعداد اسرتاتيجية المسؤولية االجتماعية والسعي لتحقيق األثر االجتماعي المستدام.
2. اإلشراف على كافة أنشطة وقضايا المسؤولية االجتماعية الخاصة بالشركة بما في ذلك الصحة والسالمة، والقضايا البيئية، وحقوق 

الموظفني.
3. تفعيل دور الشركة في تبـنـي سياسات ومبادرات وبرامج المسؤولية االجتماعية نحو مساهميها وعمالئها ومورديها والمجتمع ككل بهدف 

دعم وتعزي�ز سمعة صافوال وصورتها لدى عمالئها والمجتمع.
4. وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل االجتماعي.

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

د( الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقي�يم أدائه وأداء لجانه وأعضائه
درجت مجموعة صافوال على عمل تقي�يم دوري ألداء مجلس إدارتها ولجانه وذلك منذ عام 2009م بهدف تحديد جوانب القوة والضعف واقرتاح 
 Governance( معالجتها بما يتناسب مع مصلحة الشركة، واستمرارًا لهذا النهج قامت مجموعة صافوال بالتعاقد مع شركة االستشارات كومباس
Compass( وهي جهة خارجية مستقلة )وليست طرف ذو عالقة مع الشركة( ومتخصصة في مجال تقي�يم أداء مجالس اإلدارة والقيادة الفعالة 

للقيام بتقي�يم ألداء المجلس واللجان حيث شمل التقي�يم الذي قامت به شركة كومباس على أداء مجلس اإلدارة وأعضائه واللجان واجتماعات 
المجلس واللجان خالل العام 2018م. تمت عملية التقي�يم تحت اشراف لجنة المكافآت والرتشيحات، كما تم عرض آليات التقي�يم ومحاوره على مجلس 
اإلدارة، والتي تضمنت إجراء مقابالت شخصية مع أعضاء مجلس اإلدارة واللجان بجانب تعبئة استبيان شامل تضمن كافة المحاور التي تغطي مهام 

ومسئوليات المجلس واللجان وكذلك مدى فاعلية اجتماعات هذه األجهزة بما في ذلك تقي�يم مدى فاعلية المشاركة والنقاشات خالل هذه 
االجتماعات وصوالً لقرارات مدروسة تعزز من أداء الشركة وتحقق أهدافها. حيث تم عرض نتائج التقي�يم على المجلس وتم وضع خطة عمل لمتابعة 

التوصيات.

خالل العام 2019م تم تطبيق توصيات الشركة االستشارية ومازال يجري تطبيقها. كما يتم عمل تقي�يم دوري ومستمر لفاعلية المناقشات واتخاذ 
القرارات لكافة جلسات المجلس واللجان المنعقدة خالل العام 2019م وكذلك التي ستعقد خالل العام 2020م.
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تقري�ر مجلس اإلدارة

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

هـ-1( المعاي�ري العامة للمكافآت: 
اعتمدت الجمعية العامة لمساهمي الشركة المنعقدة بتاري�خ 2 نوفمرب 2017 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 
)61( 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: 

1.  أن ت�كون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارات الالزمة إلدارتها.
2.  مراعاة ربط الجزء المتغري من المكافآت باألداء على المدى الطوي�ل.

3.  تراعي الشركة انسجام المكافآت مع اسرتاتيجية الشركة وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.
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.
5.  يتم إعدادها بالتنسيق مع لجنة المكافآت والرتشيحات فيما يتعلق بالتعي�ينات الجديدة.

6.  تحدَّد المكافآت بناًء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهالت العلمية، والخربات العملية، والمهارات، 
ومستوى األداء.

7.  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.
8.  األخذ بعني االعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخربة أعضاء مجلس اإلدارة.

9.  أن ت�كون المكافأة كافية بشكل معقول الستقطاب أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة وخربة مناسبة وتحفيزهم واإلبقاء عليهم.
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.

هـ-2( 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، 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.

هـ-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 والسياسات ذات 
 .)www.savola.com( العالقة والمنشورة على موقع الشركة اإللكرتوني
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تقري�ر مجلس اإلدارة

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

المنصباللجنة/اسم العضوم.
المكافآت الثابتة

)عدا بدل حضور الجلسات(

بدل حضور 
الجلسات

)بواقع 5 آالف 
بدل المصروفاتالمجموعريال للجلسة(

أعضاء لجنة المراجعة 

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

مضمنة في جدول 150,00020,000170,000رئيس اللجنة
مكافآت أعضاء 
المجلس )هـ-4(

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

مضمنة في جدول 150,00020,000170,000عضوًا
مكافآت أعضاء 
المجلس )هـ-4(

أ. بدر حمد الرب�يعة 3.
)عضو مجلس إدارة مستقل(

عضوًا )اعتبارًا 
من 2019/7/1(

مضمنة في جدول 75,00010,00085,000
مكافآت أعضاء 
المجلس )هـ-4(

عبدالرؤوف سليمان باناجة 4.
)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

عضوية سابقة في الفرتة من )2019/01/01م وحتى 2019/06/30م(:

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

مضمنة في جدول 75,00010,00085,000عضو سابق
مكافآت أعضاء 
المجلس )هـ-4(

750,000100,000850,0009,465المجموع

أعضاء لجنة المكافآت والرتشيحات:

أ. ركان عبدالعزي�ز الفضل 1.
)عضو مجلس إدارة مستقل(

رئيس اللجنة 
)اعتبارًا من 

)2019/7/1

ال يوجد50,00010,00060,000

أ. بدر عبداهلل العيسى2.
)عضو مجلس إدارة غري تنفيذي(

مضمنة في جدول 100,00030,000130,000عضوًا
مكافآت أعضاء 
المجلس )هـ-4(

أ. عصام عبدالقادر المهيدب 3.
)عضو مجلس إدارة غري تنفيذي(

مضمنة في جدول 100,00030,000130,000عضوًا
مكافآت أعضاء 
المجلس )هـ-4(

أ. عبدالرحمن محمد رمزي عداس4.
)عضو مجلس إدارة مستقل(

عضوًا )اعتبارًا 
من 2019/7/1(

ال يوجد50,00010,00060,000

أ. جوهان براند 5.
)عضو من خارج المجلس- 

مستقل(

100,00030,000130,00018,578عضوًا

عضوية سابقة في الفرتة من )2019/01/01م وحتى 2019/06/30م(:

أ. محمد عبدالقادر الفضل -
)عضو مجلس إدارة مستقل 

سابقًا(

رئيس اللجنة 
سابقًا

ال يوجد50,00020,00070,000

م. عبداهلل محمد نور رحيمي -
)عضو مجلس إدارة غري تنفيذي 

سابقًا(

ال يوجد50,00020,00070,000عضو سابق

المنصباللجنة/اسم العضوم.
المكافآت الثابتة

)عدا بدل حضور الجلسات(

بدل حضور 
الجلسات

)بواقع 5 آالف 
بدل المصروفاتالمجموعريال للجلسة(

أعضاء لجنة اإلست�ثمار 

م. معتز قصي عزاوي 1.
)عضو مجلس إدارة غري تنفيذي(

مضمنة في جدول 100.00020.000120.000رئيس اللجنة
مكافآت أعضاء 
المجلس )هـ-4(

أ. عبد العزي�ز خالد الغفيلي 2.
)عضو مجلس إدارة غري تنفيذي(

مضمنة في جدول 100.00020.000120.000عضوًا
مكافآت أعضاء 
المجلس )هـ-4(

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

مضمنة في جدول 100.00020.000120.000عضوًا
مكافآت أعضاء 
المجلس )هـ-4(

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

عضوًا )اعتبارًا 
من 2019/7/1(

مضمنة في جدول 50.00010.00060.000
مكافآت أعضاء 
المجلس )هـ-4(

د. عدنان عبدالفتاح صوفي5.
)عضو مجلس إدارة غري تنفيذي(

عضوًا )اعتبارًا 
من 2019/7/1(

ال يوجد50.00010.00060.000

عضوية سابقة في الفرتة من )2019/01/01م وحتى 2019/06/30م(:

أ. عمر هدير الفارسي -
)عضو مجلس إدارة مستقل 

سابقًا(

رئيس اللجنة 
سابقًا

مضمنة في جدول 50.00010.00060.000
مكافآت أعضاء 
المجلس )هـ4-(

د. سامي محسن باروم -
)عضو مجلس إدارة مستقل 

سابقًا(

ال يوجد25.0005.00030.000عضو سابق

-475.00095.000570.000المجموع

أعضاء لجنة المسؤولية االجتماعية:

أ. عبدالرحمن محمد رمزي عداس1.
)عضو مجلس إدارة مستقل(

رئيس اللجنة 
)اعتبارًا من 

)2019/7/1

ال يوجد50.00010.00060.000

أ. فهد عبداهلل القاسم 2.
)عضو مجلس إدارة مستقل(

عضوًا )اعتبارًا 
من 2019/7/1(

مضمنة في جدول 50.00010.00060.000
مكافآت أعضاء 
المجلس )هـ-4(

م. عبداهلل محمد نور رحيمي 3.
)عضو من خارج المجلس- غري 

تنفيذي(**

عضوًا )اعتبارًا 
من 2019/7/1(

ال يوجد50.00010.00060.000

م. أنيس أحمد مؤمنة 4.
)عضو تنفيذي- الرئيس التنفيذي 

للمجموعة(

ال يوجد20.00020.000ال ينطبقعضوًا

عضوية سابقة في الفرتة من )2019/01/01م وحتى 2019/06/30م(:

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

رئيس اللجنة 
سابقًا

مضمنة في جدول 50.00010.00060.000
مكافآت أعضاء 
المجلس )هـ-4(

أ. أحمد صالح الرماح -
)عضو سابق من خارج المجلس-

مستقل(

50.00010.00060.0003.536عضو سابق

د. مريفت أحمد طاشكندي -
)عضو سابق من خارج المجلس-

مستقل(

ال يوجد50.00010.00060.000عضو سابق

أ. محمود منصور عبدالغفار 
)عضو سابق من خارج المجلس-

مستقل(

ال يوجد50.00010.00060.000عضو سابق

350.00090.000440.0003.536المجموع
* كان األستاذ محمد العيسى عضو مستقل في الفرتة من 2019/01/01 وحتى 2019/10/26م، إال أنه تم إعادة تصنيف عضويته إلى عضو غري تنفيذي اعتبارًا من 2019/10/27م وذلك نظرًا لتعي�ينه عضوًا 

بمجلس إدارة شركة كنان الدولية للتطوي�ر العقاري والتي لديها معامالت تجارية مع إحدى الشركات التابعة للمجموعة.
** تولى المهندس عبداهلل رحيمي عضوية مجلس اإلدارة في الفرتة من )2019/1/1م وحتى 2019/06/30م( حيث كان عضو غري تنفيذي.

هـ -5( مكافآت أعضاء اللجان
فيما يلي بيان بمكافآت أعضاء اللجان للعام 2019م )ريال سعودي(:

)هـ -5( مكافآت أعضاء اللجان  )ت�تمة(
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تقري�ر مجلس اإلدارة

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

البيانم.

تفاصيل مكافآت )5( من كبار التنفيذي�ني 
من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير 

المالي )بآالف الرياالت(

المكافآت الثابتة

13.920الرواتب-

البدالت -
)شاملة بدل السكن، المواصالت، ت�أمني طبي، التعليم وغريه(

4.872

533مزايا عينية-

19.325مجموع المكافآت الثابتة

المكافآت المتغرية

-مكافآت دورية-

-أرباح-

12.225خطط تحفيزية قصرية األجل )شاملة مكافأة األداء السنوية – 2019م(-

-خصص تحفيزية طويلة األجل-

-قيمة األسهم الممنوحة-

12.225مجموع المكافآت المتغرية

855مكافأة نهاية الخدمة-

60مجموع مكافأة التنفيذي�ني عن المجلس )إن وجدت(-

32.465المجموع الكلي

هـ-6( مكافآت ومخصصات كبار التنفيذي�ي بصافوال لعام 2019م: 
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 2019م على النحو التالي )المبلغ بآالف الرياالت(:

هـ-7( العالقة بي 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. 

و( بيان بمصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المديري�ن التنفيذي�ي وأقربائهم
و-1( بيان بمصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة:

أعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم

م.
اسم من تعود له المصلحة أو األوراق 

التعاقدية أو حقوق االكت�تاب

نهاية العامبداية العام

نسبة التغي�ريصافي التغي�ري أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

أوالً: أعضاء مجلس اإلدارة الحالي�ي للدورة التي بدأت في 2019/7/1م:

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 الغفيلي3

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 القاسم6

0%0-1,000-1,000أ. محمد إبراهيم العيسى7

100%1,000-1,000-0أ. عبدالرحمن محمد رمزي عداس8

100%1,000-1,000-0د. عدنان عبدالفتاح صوفي9

51.95%77,160-225,660-148,500أ. ركان عبدالعزي�ز الفضل10

0%0-2,500-2,500أ. بدر حمد الرب�يعة11

ثانيًا: أقارب أعضاء مجلس اإلدارة الحالي�ي للدورة التي بدأت في 2019/7/1م: ال يوجد

ثالثًا: أعضاء مجلس اإلدارة السابقي )في الفرتة من 2019/1/1م وحتى 2019/6/30م(:

0%0-4,000-4,000م. عبداهلل محمد نور رحيمي-

0%0-6,304-6,304أ. محمد عبدالقادر الفضل-

100%-1,000-0-1,000أ. عمر هدير الفارسي-

100%-1,000-0-1,000د. سامي محسن باروم-

رابعًا: أقارب أعضاء مجلس اإلدارة السابقي )في الفرتة من 2019/1/1م وحتى 2019/6/30م(:

0%0-144-144)زوجة األستاذ/محمد عبدالقادر الفضل(-

10.33%80-854-774)ثالثة من أوالد د. سامي محسن باروم(-
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تقري�ر مجلس اإلدارة

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

و-2( بيان بمصلحة كبار التنفيذي�ي وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة:
كبار التنفيذي�ني وأقربائهم:

اسم من تعود له المصلحةم.

نهاية العامبداية العام

صافي 
التغي�ري

نسبة 
التغي�ري

عدد 
األسهم

أدوات 
الدين

عدد 
األسهم

أدوات 
الدين

أوالً: كبار التنفيذي�ي:

م. أنيس أحمد مؤمنة 1.
)الرئيس التنفيذي للمجموعة(

0-0-0%0

أ. سامح حسن 2.
)الرئيس التنفيذي لشركة صافوال لألغذية(

0-0-0%0

د. بندر طلعت حموه3.
)الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة(

26-26-0%0

أ. نعمان فرخ محمد 4.
)المدير المالي(

0-0-0%0

أ. محمد نصر5.
)المدير التنفيذي لالست�ثمار(

0-0-0%0

.6
أ. النور علي سعد

)المدير التنفيذي للحوكمة وااللتزام والشؤون القانونية وأمني 
مجلس االدارة(

0-0-0%0

أ. طارق محمد إسماعيل 7.
)المدير التنفيذي للمسؤولية االجتماعية واالستدامة(

10-10-0%0

أ. مرهف محمد السمان8.
)المدير التنفيذي للموارد البشرية والخدمات اإلدارية(

0-0-0%0

كبار تنفيذي�ي استقالوا خالل العام 2019م *

أ. هدى اللواتية-
0%0-0-0)الرئيس التنفيذي لالست�ثمار(

ثانيًا: أقارب كبار التنفيذي�ي: ال يوجد

و-3( 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

صافي 
التغي�ري

نسبة 
التغي�ري

عدد 
األسهم

أدوات 
الدين

عدد 
األسهم

أدوات 
الدين

أوالً: أعضاء مجلس اإلدارة:

0%0-1.960-1.960أ. عصام عبدالقادر المهيدب1

0%0-1.400-1.400م. معتز قصي العزاوي2

ثانيًا: أقارب أعضاء مجلس اإلدارة: ال يوجد

ثالثًا: كبار التنفيذي�ي:

0%0-64-64م. أنيس أحمد مؤمنة1

رابعًا: أقارب كبار التنفيذي�ي: ال يوجد

القرار/موضوع اإلعالنالتاري�خم.

فتح باب الرتشح لعضوية مجلس اإلدارة للدورة القادمة12019/2/10.

إعالن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2018/12/31م22019/3/19.

دعوة مساهمي مجموعة صافوال لحضور اجتماع الجمعية العامة غري العادية رقم )31( )االجتماع األول(32019/4/14.

بداية التصويت اإللكرتوني على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غري العادية رقم )31( )االجتماع األول(42019/5/2.

اعالن تذكريي من مجموعة صافوال لمساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غري العادية رقم )31( )االجتماع األول( 52019/5/6.

النتائج المالية األولية للفرتة المنتهية في 2019/03/31 )ثالثة أشهر(62019/5/8.

نتائج اجتماع الجمعية العامة غري عادية رقم )31( )االجتماع األول(72019/5/9.

إعالن مجموعة صافوال عن عزمها إصدار صكوك بالريال السعودي82019/5/9.

اعالن إلحاقي من مجموعة صافوال بخصوص اعالن النتائج المالية األولية للفرتة المنتهية في 2019/3/31 )ثالثة أشهر(92019/5/12.

بدء طرح إصدار الصكوك األول بموجب برنامج الصكوك102019/6/18.

تعي�ني رئيس مجلس اإلدارة ونائب الرئيس وتشكيل اللجان112019/7/1.

تعي�ني عضوي�ن في لجنة المراجعة122019/7/1.

انتهاء طرح إصدار صكوك بموجب برنامج الصكوك132019/7/9.

النتائج المالية األولية للفرتة المنتهية في 2019/06/30م )ستة أشهر(142019/8/20.

النتائج المالية األولية للفرتة المنتهية في 209/9/30 م )تسعة أشهر(152019/10/28.

ز( القرارات الرئيسة التي أتخذها مجلس اإلدارة واألحداث الهامة المتعلقة بالعام والتي تم إعالنها عرب تداول أو نشرها على الموقع 
اإللكرتوني للشركة:

ط( حقوق المساهمي 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 2019م 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:

ط-1( حقوق المساهمي 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. 

ط-2( تمكي المساهمي 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.

ط-3( إجراءات إحاطة أعضاء المجلس بمقرتحات ومالحظات المساهمي 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.

2.  تنظيم لقاءت مستمرة مع المست�ثمري�ن)IR Programs(  وإحاطة المجلس بالمقرتحات الجوهرية التي يتقدمون بها.
3.  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(.
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تقري�ر مجلس اإلدارة

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

ط-4( رأس مال الشركة واألسهم الحرة كما في2019/12/31م:

القيمة بالريال/عدد األسهمالبيانم.

5.339.806.840 ريالرأس مال الشركة1.

533.980.684 سهمًاعدد األسهم المصدرة )جميع أسهم الشركة أسهم عادية(*2.

498.114.918 سهمًاعدد األسهم الحرة حسب سجالت تداول **3.

5.339.806.840 ريالرأس المال المدفوع4.

10 ريالالقيمة االسمية للسهم5.

10 ريالالقيمة المدفوعة للسهم6.
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 2020م.

ط-5( تواري�خ األحداث المرتقبة والمناسبات التي تهم المساهمي والمست�ثمري�ن:
تماشيًا مع بعض الممارسات الدولية الجيدة في مجال الحوكمة، تود مجموعة صافوال مشاركة مساهميها أبرز المواعيد المقرتحة لألحداث 

المرتقبة خالل العام 2020م والتي تهم جمهور مساهميها ومست�ثمريها الكرام: 

الحدثالتاري�خم.

اجتماع لجنة المراجعة والتوصية لمجلس اإلدارة باعتماد نتائج الربع الرابع 2019م29 يناير1

اجتماع مجلس اإلدارة بخصوص النتائج المالية للربع الرابع 2019م والتي يتم اإلعالن عنها في ضوء قرار المجلس خالل 29 يناير2
المدة النظامية المحددة

اجتماع لجنة المراجعة والتوصية لمجلس اإلدارة بخصوص النتائج المالية )المدققة( للعام المالي 2019م16 مارس3

اعتماد مجلس اإلدارة للقوائم المالية الموحدة والمدققة للعام 2019م16-17 مارس4

موعد لنشر النتائج المالية )المدققة( للعام المالي 2019م على تداول ومن ثم موقع الشركة اإللكرتوني17-18 مارس5

موعد لنشر التقري�ر السنوي لمجلس إدارة مجموعة صافوال للعام 2019م18-31 مارس6

اجتماع لجنة المراجعة والتوصية لمجلس اإلدارة باعتماد نتائج الربع األول 2020م29 أبري�ل7

اجتماع مجلس اإلدارة بخصوص النتائج المالية للربع األول 2020م والتي يتم اإلعالن عنها في ضوء قرار المجلس خالل 29 أبري�ل8
المدة النظامية المحددة

االجتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمني والذي سيتم اإلعالن عنه حسب النظام )موعد مقرتح خاضع لموافقة 29 أبري�ل9
الجهات الرسمية(

اجتماع لجنة المراجعة والتوصية لمجلس اإلدارة باعتماد نتائج الربع الثاني 2020م12 أغسطس10

موعد نشر النتائج المالية للربع الثاني 2020م على موقع تداول فور اعتمادها من المجلس بناء على توصية من لجنة 13-14 أغسطس11
المراجعة.

اجتماع لجنة المراجعة والتوصية لمجلس اإلدارة باعتماد نتائج الربع الثالث 2020م28 أكتوبر12

اجتماع مجلس اإلدارة بخصوص النتائج المالية للربع الثالث 2020م والتي يتم اإلعالن عنها في ضوء قرار المجلس خالل 28 أكتوبر13
المدة النظامية

ورشة العمل السنوية لمجلس اإلدارة للمراجعة الدورية السرتاتيجية وخطط صافوال وشركاتها الفرعية وسياستها 19-20 ديسمرب14
العامة. واعتماد الخطة والموازنة التقديرية 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.

البيان التالي يوضح األرباح المقرتح توزيعها عن العام 2019م:

نسب األرباح المقرتح توزيعها في نهاية نسب األرباح التي تم توزيعها خالل السنة
السنة

إجمالي مبلغ التوزيعات

لم يتم توزيع أرباح مرحلية خالل العام النسبة
2019م 

بواقع )0.30 ريال( للسهم وهو ما 
يمثل نسبة 3% من القيمة االسمية 

للسهم

160.2 مليون ريال

لم يتم توزيع أرباح مرحلية خالل العام اإلجمالي
2019م

بواقع )0.30 ريال( للسهم وهو ما 
يمثل نسبة 3% من القيمة االسمية 

للسهم

160.2 مليون ريال

ط—7( قائمة المساهمي الرئيسي�ي:
يما يلي بيان بأسماء وعدد أسهم ونسبة ملكية المساهمني الرئيسي�ني الذين يملكون خمسة في المئة )5%( فما فوق وتغريها خالل عام 

2019م )بالريال(:

وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذي�ي وأقرباءهم( أبلغوا الشركة بتلك 
الحقوق

الجنسيةاسم من تعود له المصلحةم.

عدد األسهم 
كما في بداية

عام 2019م

نسبة الملكية 
في بداية 

العام 2019م

عدد األسهم 
كما في نهاية

عام 2019م

نسبة 
الملكية في 
نهاية العام 

صافي التغي�ري2019م
نسبة 
التغري

0%11.240%11.2460.000.000%60.000.000شركة سعوديةشركة أصيلة لالست�ثمار1.

المؤسسة العامة 2.
للت�أمينات االجتماعية

مؤسسة حكومية 
سعودية

54.795.992%10.2635.626.085%6.67-19.169.907-%3.59

شركة عبدالقادر المهيدب 3.
وأوالده

0%8.230%8.2343.966.110%43.966.110شركة سعودية

الشيخ عبداهلل محمد 4.
عبداهلل الرب�يعة

0%8.220%8.2243.892.500%43.892.500سعودي

0%6.360%6.3633.980.684%33.980.684شركة 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 2019م، وقد اعتمدت صافوال في رصد البيانات أعاله بناءًا على معلومات السوق المالية السعودية )تداول( في 31 ديسمرب 2019م. 

ط( حقوق المساهمي وعالقات المست�ثمري�ن )ت�تمة( ط( حقوق المساهمي وعالقات المست�ثمري�ن )ت�تمة( 

ط-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 

30% 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. 

3.  يوزع من الباقي بعد ذلك أرباحًا للمساهمني بموجب توصية من مجلس اإلدارة وفقًا لما تقتضيه األنظمة بهذا الشأن مع مراعاة ما ورد في 
المادة )46( 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. 

ب( األرباح المقرتح توزيعها عن العام 2019م وإجراءات توزيعها:
في ضوء سياسة توزيع األرباح أعاله، قرر مجلس اإلدارة في جلسته المنعقدة بتاري�خ 2020/01/29م، وفي ضوء األرباح التي حققتها الشركة عن 

العام 2019م والبالغة 475.6 مليون ريال، التوصية للجمعية العامة للمساهمني بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن العام 2019م قدرها 160.2 
مليون ريال، أي بواقع )0.30 ريال( للسهم وهو ما يمثل نسبته 3% 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.
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تقري�ر مجلس اإلدارة

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

ط-8( عدد طلبات الشركة لسجل المساهمي وتواري�خ تلك الطلبات وأسبابها للعام 2019:

السببتاري�خ الطلبم.

لتحديد أحقية حضور الجمعية العامة غري العادية رقم )31( 12019-5-8

) 3-10-17-24-31 ( يناير، )7-14-21-28( فرباير، )7-14-21-28( مارس، ) 25-18-11-4 ( 2
أبري�ل، )2-9-16-23-30( مايو، )13-20-27( يونيو، )4-11-18-25( يوليو، )29-22-8-1( 
أغسطس، )5-12-19-26( سبتمرب، )3-10-17-24-31( أكتوبر، )7-14-21-28( نوفمرب، 

)5-12-19-26( ديسمرب.

)50 تقري�ر( لالطالع على تغري ملكية األسهم ألغراض 
عالقات المست�ثمري�ن وتحديث شاشة الشفافية التي تنشر 

على موقع الشركة اإللكرتوني.

51المجموع

ك( المعامالت مع أطراف ذات عالقة التي تمت خالل العام 2019م والتي سيتم المصادقة عليها خالل أقرب جمعية عامة 
للمساهمي بحسب القواني واألنظمة في هذا الخصوص:

ك-1( بيان باألعمال والعقود التي ت�كون الشركة طرفًا فيها وكانت فيها مصلحة ألحد أعضاء المجلس أو لكبار التنفيذي�ي أو ألي شخص 
ذي عالقة بأي منهم:

1( األعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غري مباشرة بني الشركة وشركة عبدالقادر المهيدب وأوالده ومجموعة المهيدب 
وشركاتهم التابعة وأي طرف ذو عالقة بهما:

طبيعة التعامل أو العقدم.
مبلغ التعامل أو العقد

شروط التعامل أو العقدلعام 2019م
مدة العمل 

أو العقد

اسم العضو/كبار التنفيذي�ي 
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 )641.42 مليون ريال(:

شراء منتجات غذائية بواسطة شركة بنده للتجزئة 1.
)إحدى شركات صافوال( من شركة ميار لألغذية

عبارة عن عقود 134.73 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 سنوية
متمثلة 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 
8.23% 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- يتقلد منصب 
العضو المنتدب لشركة 

عبدالقادر المهيدب 
وأوالده

شراء منتجات غذائية بواسطة شركة بنده للتجزئة 2.
)إحدى شركات صافوال( من شركة دل مونتي 

العرب�ية السعودية

70.80 مليون ريال

شراء منتجات غذائية بواسطة شركة بنده للتجزئة 3.
)إحدى شركات صافوال( من مجموعة نستلة 

وشركاتها التابعة.

383.24 مليون ريال

.4
شراء منتجات بواسطة شركة بنده للتجزئة )إحدى 
شركات صافوال( من شركة مصنع المنهل للمياه 

المحدودة بموجب عقود توريد.

5.79 مليون ريال

ت�أجري مواقع بواسطة شركة بنده للتجزئة )إحدى 5.
شركات صافوال( من شركة عبدالقادر المهيدب 

وأوالده.

عبارة عن عقود 6.78 مليون 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 أسواق 6.
بنده وبيع وشراء منتجات من وإلى شركة بنده 
للتجزئة )إحدى شركات صافوال( لشركة المهباج 

الشامية للتجارة.

30.20 مليون ريال

ت�أجري مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز التسوق 7.
)بنده( بواسطة شركة بنده للتجزئة )إحدى شركات 

صافوال( لشركة دل مونتي العرب�ية السعودية

3.30 مليون ريال

بيع )مخلفات كرتونية( بواسطة شركة بنده 8.
للتجزئة )إحدى شركات صافوال( لشركة تجميع 

وتدوي�ر المخلفات المحدودة

5.94 مليون ريال

ت�أجري مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز التسوق 9.
)بنده( بواسطة شركة بنده للتجزئة )إحدى شركات 

صافوال( لشركة زهور الريف

482 ألف ريال

شراء منتجات غذائية بواسطة شركة بنده للتجزئة 10.
)إحدى شركات صافوال( من شركة مصنع الجزي�رة 

للتمور واألغذية

164 ألف ريال

641.42 مليون ريالإجمالي قيمة التعامل

2( األعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غري مباشرة بي الشركة وشركة المراعي:

طبيعة التعامل أو العقدم.
مبلغ التعامل أو العقد 

شروط التعامل أو العقدلعام 2019م
مدة العمل 

أو العقد

اسم العضو/كبار التنفيذي�ي 
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 )852.82 مليون ريال(

شراء مواد غذائية استهالكية بواسطة1.
شركة بنده للتجزئة )إحدى شركات صافوال( من 

شركة المراعي وشركاتها التابعة.

عبارة عن عقود 740.20 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 سنوية
بنسبة 34.52 %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 
المهندس/أنيس أحمد 

مؤمنة الرئيس التنفيذي 
لمجموعة صافوال.

بيع منتجات السكر بواسطة الشركة2.
المتحدة للسكر )إحدى شركات صافوال لألغذية( 

إلى شركة المراعي وشركاتها التابعة.

62.95 مليون ريال

بيع منتجات الدهون المتخصصة بواسطة الشركة 3.
الدولية للصناعات الغذائية )إحدى شركات صافوال 

لألغذية( إلى شركة المراعي.

43.27 مليون ريال

بيع منتجات زي�وت طعام بواسطة شركة عافية 4.
العالمية )إحدى شركات مجموعة صافوال( إلى 

شركة المراعي.

6.40 مليون ريال

852.82 مليون ريالإجمالي قيمة التعامل

طبيعة التعامل أو العقدم.
مبلغ التعامل أو 

شروط التعامل أو العقدالعقد لعام 2019م
مدة العمل 

أو العقد

اسم العضو/كبار التنفيذي�ي 
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 )40.95  مليون ريال(

إي�جار محالت تجارية ومشرتيات تجزئة لمواد 1.
غذائية بواسطة شركة بنده للتجزئة )إحدى 
شركات مجموعة( من وإلى شركة هرفي.

عبارة عن عقود ومعامالت 32.81 مليون ريال
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 سنوية
الغذائية المملوكة بنسبة 

49% للمجموعة )ملكية 
مباشرة وغري مباشرة( 
والتي يتولى عضوية 

مجلس إدارتها )3( أعضاء 
ممثلني للمجموعة 

وهم )أ. عصام عبدالقادر 
المهيدب- رئيس مجلس 

إدارة هرفي، والمهندس 
معتز عزاوي( وهم أيضًا 
أعضاء في مجلس إدارة 

صافوال باإلضافة إلى 
عضوية المهندس/أنيس 

أحمد مؤمنة الرئيس 
التنفيذي لمجموعة 

صافوال.

بيع منتجات زي�وت طعام صافوال لألغذية 2.
بواسطة شركة عافية العالمية )إحدى 

شركات صافوال لألغذية( إلى شركة هرفي.

عبارة عن عقود ومعامالت 2.23 مليون ريال.
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(

.3

بيع منتجات السكر بواسطة الشركة 
المتحدة للسكر )إحدى شركات صافوال 

لألغذية( إلى شركة هرفي.

2.18 مليون ريال

بيع منتجات الدهون المتخصصة بواسطة 4.
الشركة الدولية للصناعات الغذائية )إحدى 

شركات صافوال لألغذية( إلى شركة هرفي.

3.73 مليون ريال

40.95 مليون ريالإجمالي قيمة التعامل

Directors’ Report

ك( المعامالت مع أطراف ذات عالقة التي تمت خالل العام 2019م والتي سيتم المصادقة عليها خالل أقرب جمعية عامة للمساهمي بحسب القواني ط( حقوق المساهمي وعالقات المست�ثمري�ن )ت�تمة(
واألنظمة في هذا الخصوص: )ت�تمة(
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تقري�ر مجلس اإلدارة

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

4( األعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غري مباشرة بي الشركة وشركات أخرى:

طبيعة التعامل أو العقدم.

 مبلغ التعامل 
أو العقد

شروط التعامل أو العقدلعام 2019م*
مدة العمل 

أو العقد
اسم العضو/كبار التنفيذي�ي أو أي 

شخص ذي عالقة بأي منهم

إي�جار محل تجاري بواسطة شركة بنده 1.
للتجزئة )إحدى شركات مجموعة صافوال( من 

شركة دور الضيافة.

عبارة عن عقود 10.50 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 دور الضيافة والتي يتولى سنوية
عضوية مجلس إدارتها  أ. بدر 

عبد اهلل العيسى والذي يتولى 
عضوية مجلس إدارة شركة بنده 
للتجزئة )إحدى شركات مجموعة 

صافوال(.

إي�جار محالت تجارية بواسطة شركة بنده 2
للتجزئة )إحدى شركات مجموعة صافوال( من 

شركة كنان الدولية للتطوي�ر العقاري.

31.13 مليون 
ريال

شركة كنان الدولية للتطوي�ر 
العقاري والمملوكة بنسبة 

29.99% 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 المهندس/أنيس 
أحمد مؤمنة الرئيس التنفيذي 

للمجموعة.

ل( وصف ألي صفقة بي 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.

مساهمون في بعض مساهمي الشركة المتحدة للسكر1.
شركة تابعة

131.02 مليون ريالخالل عام 2019متجارية

مساهمون في بعض مساهمي شركة عافية العالمية2.
شركة تابعة

70.74 مليون ريالخالل عام 2019متجارية

6.81 مليون ريالخالل عام 2019مغري تجاريةشركة زميلةإنتاج3.

مساهم في شركة شركة المراكز العرب�ية الحكري4.
تابعة

52.2 مليون ريالخالل عام 2019مغري تجارية

سيفود انرتناشیونال ون المنطقة 5.
الحرة صافوال لألغذية

28.46 مليون ريالخالل عام 2019متجاريةشركة زميلة
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شركة خريات الشرق للتجارة العامة 6.
وصناعة األغذية

19.85 مليون ريالخالل عام 2019مغري تجاريةشركة زميلة

الشركة المتحدة للسكر، مصر- صافوال 7.
لألغذية

14.16 مليون ريالخالل عام 2019متجاريةشركة زميلة

49.06 مليون ريالخالل عام 2019مغري تجارية

شركة زميلة، والتي شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية8.
يتولى عضوية مجلس 

إدارتها م. أنيس 
أحمد مؤمنة الرئيس 
التنفيذي للمجموعة.
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م-1( إقرارات مجلس اإلدارة وفقًا لالئحة الحوكمة للعام 2019م:
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 2019م. هذا ويلتزم مجلس 1.
اإلدارة بتزويد هيئة السوق المالية بأي معلومات إضافية تطلبها في أي وقت في حالة إبداء المراجع ألي تحفظات حول القوائم 

المالية السنوية.

ال يوجد أي اختالف عن معاي�ري المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبني القانوني�ني.2.

.3 )KPMG( لم يوِص مجلس اإلدارة خالل العام 2019م بتغي�ري مراجع الحسابات قبل انتهاء الفرتة المعني من أجلها، حيث تم تعي�ني مكتب
لمراجعة حسابات الشركة للعام 2019م ولم يتم استبداله خالل العام.

لم يقم المراجع الخارجي للمجموعة خالل العام 2019م 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 5.
انعقادها.

لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغري.6.

لم يتم تنفيذ أي عقوبة أو جزاء أو تدبري احرتازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو 7.
تنظيمية أو قضائية أخرى.

تؤكد الشركة بأنها لم تضع أي إجراء أو قيد قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت.8.

تؤكد الشركة أنه لم يحدث أن تسلمت من مساهمني يملكون 5% من رأس المال أو أكرث طلبًا بانعقاد الجمعية العامة أو إضافة بند إلى 9.
جدول أعمالها أو أكرث عند إعداده خالل العام ولم يتم انعقادها.

تؤكد الشركة بأنها ال تطبق خالل العام 2019م برامج منح العاملني ألسهمًا أو نصيبًا من األرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وال يوجد 10.
صندوق مستقل لإلنفاق على تلك الربامج، وسيتم اإلفصاح عن ذلك متى ما تم تبنيها من قبل الشركة بعد أخذ الموافقات الالزمة 

من الجهات النظامية، إال أنه وبهذا الخصوص أعلنت مجموعة صافوال في 29 يناير 2020 على موقع السوق المالية تداول عن عزمها 
شراء أسهمها لالحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفني طوي�ل األجل وذلك بعد أخذ موافقة الجمعية العامة غري 

العادية على عملية الشراء.

لم يتلق رئيس مجلس اإلدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنني من األعضاء أو أكرث خالل السنة المالية المنتهية 2019م.11.

لم يقم مجلس اإلدارة بإبراء أي من مديني الشركة من التزاماتهم خالل العام 2019م.12.

ال توجد أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكت�تاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركات التابعة 13.
عدا ما تم ذكره في هذا التقري�ر في الفقرة )و-3( 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.14.
ملحوظة: علمًا بأن الشركة قد أفصحت عن مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ني وأقربائهم في هذا التقري�ر.

تؤكد الشركة بأنه ال توجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة ألي غرض من األغراض وبالتالي ال توجد تفاصيل عن استخداماتها، 15.
إال أنه وبهذا الخصوص أعلنت مجموعة صافوال في 29 يناير 2020 على موقع السوق المالية تداول عن عزمها شراء أسهمها لالحتفاظ 

بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفني طوي�ل األجل وذلك بعد أخذ موافقة الجمعية العامة غري العادية على عملية 
الشراء.

ال توجد أدوات دين صادرة للشركات التابعة لمجموعة صافوال عدا ما تم تفصيله في هذا التقري�ر في بند القروض16.

ال توجد أي فئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحول وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكت�تاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو 17.
منحتها الشركة خالل السنة المالية.

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 18.
مشابهة 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 19.
أوراق مالية مدرجة اشرتتها الشركة، أو اشرتتها شركاتها التابعة.

ك( المعامالت مع أطراف ذات عالقة التي تمت خالل العام 2019م والتي سيتم المصادقة عليها خالل أقرب جمعية عامة للمساهمي بحسب القواني 
واألنظمة في هذا الخصوص: )ت�تمة(

م( اإلقرارات وما ُطبق من أحكام الئحة الحوكمة وما لم ُيطبق وإجراءات فاعلية الحوكمة للعام 2019م 
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تقري�ر مجلس اإلدارة

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

م-2( إجراءات اإلشراف العام على نظام الحوكمة ومراقبة مدى فاعليته وتعديله:

يوجد لدى صافوال دليل وقواعد للحوكمة تم تطوي�ره وإقراراه ألول مرة عام 2004م، ويتم تطوي�ره بشكل مستمر وبما ينسجم مع الئحة 	 
الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية وأفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة والشفافية، وقامت الشركة خالل العام 

2017م وعام 2019م- بعد صدور الئحة الحوكمة في فرباير 2017م وتعديلها خالل العام 2018م- 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 الى لجنة المكافآت والرتشيحات اعتبارًا من 1 يوليو 2019، 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

م-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 الواردة أدناه:

م.
رقم المادة/

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

المادة )70(1.
)اسرتشادية(

تشكيل لجنة إدارة المخاطر:
تشكَّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى )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�أجيل تشكيل لجنة إدارة المخاطر من قبل مجلس اإلدارة إلى 
حني است�كمال البنية التحتية المتعلقة بإدارة المخاطر، حيث تم 

ت�أسيس وحدة إلدارة المخاطر بقيادة شخص متخصص في مجال 
إدارة المخاطر، وتوجد سياسة معتمدة من قبل المجلس إلدارة 

المخاطر، كما يعمل ضابط إدارة المخاطر على بناء الوحدة وتعي�ني 
فري�ق مختص في إدارة المخاطر لت�أسيس أعمال وأنشطة اإلدارة، 
كما يجري حاليًا االستعانة ببيوت خربة خارجية متخصصة في مجال 

إدارة المخاطر، فضالً عن أن الشركة مستمرة في ت�أسيس إدارة 
المخاطر المؤسسية لمجموعة صافوال )GRC( والتي من شأنها أن 
تعزز المشاركة الفعالة من مجلس اإلدارة وفري�ق اإلدارة التنفيذي 

في عملية إدارة المخاطر لضمان رؤية موحدة للمخاطر التي تواجه 
صافوال وشركاتها الفرعية، هذا وسيقوم المجلس بت�كوي�ن هذه 

اللجنة متى ما رأى ذلك ضروريًا.

المادة )71(2.
)اسرتشادية(

ال ينطبق لعدم تشكيل لجنة إلدارة المخاطر لألسباب المذكورة في اختصاصات لجنة إدارة المخاطر.
الفقرة )1( أعاله.

المادة )72(3.
)اسرتشادية(

اجتماعات لجنة إدارة المخاطر.
تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل )ستة 

أشهر( على األقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

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

المادة )95(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 اعتبارًا من 1 يوليو 2019، 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. وسيقوم المجلس بت�كوي�ن هذه اللجنة متى ما رأى ذلك 
ضروريًا.

المادة )32(5.
الفقرة )ب(

)اسرتشادية(

اجتماعات مجلس اإلدارة:
يعقد مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات في السنة على 

األقل، بما ال يقل عن اجتماع واحد كل ثالثة أشهر

عقد مجلس اإلدارة )6( اجتماعات خالل السنة، إال هناك فرتة من يوم 
8 مايو وحتى 26 سبتمرب2019م لم يعقد المجلس اجتماع له، وهي 

تزيد على ثالثة أشهر، حيث لم يتم جدولة اجتماع للمجلس خالل 
تلك الفرتة نظرًا لتزامنها مع فرتة اإلجازات السنوية واألعياد وعدم 

تواجد غالبية أعضاء المجلس، حيث تمت الموافقة على النتائج 
المالية للربع الثاني 2019م بالتمري�ر بناًء على توصية لجنة المراجعة 

في اجتماعها بتاري�خ 2019/8/19م.

م( اإلقرارات وما ُطبق من أحكام الئحة الحوكمة وما لم ُيطبق وإجراءات فاعلية الحوكمة للعام 2019م : )ت�تمة(

اإلقرار/الت�أكيدم.

ال توجد أي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذي�ني 20
وأقرباءهم( 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:21
أ( أحد أعضاء مجلس اإلدارة: )توجد(

"إن سعادة األستاذ سليمان عبدالقادر المهيدب- رئيس مجلس إدارة مجموعة صافوال قد تنازل عن المكافأة السنوية وبدل حضور 
الجلسات وبدل الحضور اإلضافي ومصروفات المواصالت للعام المالي 2019م وتربع بها لدعم صندوق ت�كافل موظفي صافوال 

والبالغة )260,175( ريال". 
ب( أحد كبار التنفيذي�ني. )ال توجد(

ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.22

يقر مجلس اإلدارة بما يلي:23
  أ( أن سجالت الحسابات اأعدت بالشكل الصحيح. 

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 24
الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقي�يم أدائه أو تعي�ني المراجع الداخلي خالل العام.

أصدرت الشركة خالل شهر يناير من العام 2013م الشريحة األولى من برنامج الصكوك االست�ثمارية عرب طرح خاص لعدد لمجموعة من 25
المست�ثمري�ن بقيمة بلغت 1.5 مليار ريال، كما قامت خالل شهر يوليو 2019م بإصدار صكوك أخرى بموجب برنامج جديد بقيمة بلغت 1 

مليار ريال جزء منها كان بمقابل مالي واآلخر عن طري�ق مبادلته بالصكوك المصدرة في العام 2013م، في حني سيتم اسرتداد بقية 
الصكوك المصدرة في ذلك العام في تاري�خ استحقاقها األصلي )يناير من العام 2020(.
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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.




