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كلمة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة صافوال 4

بسم اهلل الرحمن الرحيم

 يسعدني أن أضع بين أيديكم تقرير االستدامة 
الثاني لمجموعة صافوال، والذي يغطي أداءنا في 

االستدامة لعامي 2012 و2013. لقد حققنا العديد من 
اإلنجازات في مسيرة االستدامة منذ أن قمنا بنشر 

تقريرنا األول في عام 2011. وتمثلت أهم اإلنجازات 
بوضع استراتيجيات مبادرات المسؤولية االجتماعية 
للشركات على نطاق أوسع لتشمل كافة شركات 

المجموعة خالل عامي 2014-2015 بمشيئة اهلل. 

د.عبد الرؤوف محمد مناع
الرئيس التنفيذي وعضو
مجلس اإلدارة المنتدب

لمجموعة صافوال



كلمة الرئيس التنفيذي 
والعضو المنتدب لمجموعة صافوال

إن مسؤوليتنا ليست موجهة تجاه عمالئنا 
فحسب، بل تشمل كافة أصحاب المصالح 

المتعاملين معنا وهذا هو جوهر نهج 
االستدامة المتبع لدى المجموعة. كما 

نؤمن أن موظفينا ومساهمينا وشركائنا 
في العمل  والموردين والجهات المشرعة 

وأفراد المجتمع الذي نعمل فيه يستحقون 
أن نبذل قصارى جهدنا من أجل المساهمة 

في تحسين البيئة وتنمية المجتمع الذي 
نعمل فيه. كما أننا حريصون على الحفاظ 
على الموارد، وبناء ثقافة تنظيمية داعمة 

وتمكين وإشراك الموردين في شراكات 
حقيقية تحقق نتائج مفيدة للجميع. وفي 

ظل  التحديات التنافسية التي واجهتها 
صافوال من قبل العديد من الشركات في 

السوق السعودية، نجحت صافوال بالتغلب 
عليها عبر عدد من المبادرات من بينها 

التركيز على توظيف المواطنين السعوديين 
بهدف تمكين المجتمع المحلي. وبحلول 

نهاية العام 2013 وصلت نسبة الموظفين 
السعوديين إلى 40% من مجموع القوى 
العاملة في المجموعة داخل المملكة 

والبالغة أكثر من  17.000  موظف  ويصل عدد 
موظفي المجموعة داخل المملكة وخارجها 

إلى أكثر من 23.000. 

ونحن في مجموعة صافوال نولي موظفينا 
جّل اهتمامنا فهناك العديد من البرامج القيمة 

للموظفين، بما في ذلك برنامج قروض المساكن 
للموظفين، وبرنامج التكافل التعاوني للموظف 

في حالة الوفاة والعجز الدائم أو الجزئي 
وصندوق التكافل. وقد وضعنا هذه البرامج 
لتوفير الدعم المالي والمساعدة لموظفي 

المجموعة.  

كما سجلت صافوال إنجازًا آخرًا تمثل في تحقيق 
جميع المتطلبات القانونية في العام 2012 إلطالق 

برنامج صكوك المتوافق مع مبادئ الشريعة 
اإلسالمية والذي يمّكن الشركة من إصدار 

صكوك على عدة مراحل لتمويل مشاريعها 
واستثماراتها، وذلك بما ال يتجاوز رأس مال 

الشركة. كما شهدنا خالل الفترة )2013-2012(  
توسعًا في مرافق مجموعة صافوال من خالل 
شراء مبنى ليكون المقر الجديد للشركة وهو 

البرج الشرقي من مجمع األعمال الرئيسي  
)The Headquarters Business Park(. ويتألف 

المبنى من 16 طابقًا بمساحة 13.404 متر مربع، 
وبتكلفة إجمالية قدرها 134 مليون ريال سعودي. 

وانطالقًا من حرصها على خدمة المجتمع ، 
تتبنى مجموعة صافوال عددًا من المبادرات في 

مجال المسؤولية االجتماعية والذي ينعكس من 
خالل تخصيص ميزانية قدرها 1٪ من قيمة صافي 

األرباح التشغيلية من قطاعات المجموعة الرئيسة 
سنويًا لدعم برامج المسؤولية االجتماعية. كما 

أن بناء ثقافة »الطريق المتوازن« يشكل أهمية 
قصوى بالنسبة لنا لمواصلة تحقيق الشفافية 

مع شركائنا لبناء جسور توصلنا إلى المجتمعات 
التي نخدمها. ونأخذ في عين االعتبار عددًا من 

المعايير لبناء عالقات متميزة مع المجتمع 
ونحرص أن تشمل هذه المعايير ثالثة أسس هي 

)أن تكون شاملة ومبتكرة ومستدامة(.  

وخالل الفترة )2012-2013( قام مركز صافوال 
لتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة »مكين« بتدريب 
وتوظيف 261  فردًا من األشخاص ذوي اإلعاقة ، 
حيث ساهم المركز بتوظيفهم في عدد من  

الشركات في جميع أنحاء المملكة العربية 
السعودية. وحضر عدد )80( من الموظفين في 

»صافوال« دورات المرشد والزميل بهدف نشر 
الوعي  حول كيفية التعامل مع األفراد من 

ذوي اإلعاقة ، وتوفير بيئة تشعرهم بالراحة، 
وتساعدعم على االندماج  مع بقية القوى 

العاملة داخل المنظمة. ومن ناحية أخرى، فقد 
استفاد عدد 2,365 طالبًا خالل الفترة )2012 -2013( 

من برنامج إنجاز السعودية للمشاريع الريادية 
من خالل  تطوير مهاراتهم الشخصية والعملية 

عبر ورش العمل التي يقدمها المتطوعون من 
القطاع الخاص بالتعاون مع مجتمع األعمال 

والدوائر الرسمية الحكومية، واألوساط التعليمية 
والمتطوعين، حيث أصبحت صافوال من أكبر 

الداعمين للبرنامج، وتستهدف تدريب 250.000 طالب 
بحلول العام 2018.

وعلى الرغم من المخاطر والتحديات التي 
تواجهها مجموعة صافوال، إال أنها حافظت على 

نمو مطرد رافقه تعزيز تعاونها ومسؤوليتها 
تجاه أصحاب المصالح والمساهمين. 

آمل بأن ينال عرضنا عن أداء المجموعة وإنجازاتها 
في مجال المسؤولية االجتماعية واالستدامة 

إعجابكم.

ودمتم بحفظ اهلل ورعايته ،

د. عبد الرؤوف محمد مناع 
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة 

المنتدب لمجموعة صافوال
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G4-3 و G4-7 نبذة عن  مجموعة صافوال

تعتبرمجموعــة صافــوال شــركة مســاهمة ســعودية عامــة تمتلــك وتديــر محفظــة أعمــال اســتثمارية واســعة وهلل 
الحمد.

تأسســت صافــوال عــام 1979 م بــرأس مــال قــدره 40 مليــون ريــال ســعودي. واصلــت المجموعــة نموهــا حتــى 
أصبحــت مــن أكبــر الشــركات الصناعيــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وآســيا الوســطى. وتــزاول 

ــة: ــات رئيس ــة قطاع ــالل ثالث ــن خ ــا م ــة أعماله المجموع

قطاع األغذية )زيوت الطعام والسكر والمكرونة(  •
قطاع التجزئة  •

قطاع صناعة البالستيك   •

وستستفيد المجموعة عبر تحولها تدريجيًا إلى شركة قابضة بعدة مزايا:

تحسين أداء المجموعة   •
نمو أعمالها األساسية ومنحها مزيدًا من االستقاللية  •

تعزيز وتعظيم حقوق المساهمين  •

يرّكز التوجه االستراتيجي لمجموعة صافوال على األنشطة الرئيسة التالية:

شركة صافوال لألغذية: زيوت الطعام والسمن النباتي وصناعة السكر والمكرونة  •
شــركة العزيزيــة بنــده المتحــدة: تمتلــك سلســلة بنــده لتجــارة التجزئــة )ســوبرماركت وهايبرماركــت والمحــالت التجاريــة   •

ــرة( الصغي
شركة صافوال ألنظمة التغليف: متخصصة في تصنيع البالستيك وتوريد منتجات البالستيك إلى الشركات األخرى  •

نبذة عن  مجموعة صافوال 6

G4-4 مجاالت أعمال ومنتجات مجموعة صافوال



رأس المال 
)وفقًا 

للقيمة 
اإلسمية 
لألسهم 

والحصص(

نسبة 
الملكية 

)المباشرة 
وغير 

المباشرة(

الدولة التي تمارس فيها 
المجموعة نشاطها 

النشاط 
الرئيس

دولة 
التأسيس 

اسم الشركة  م

أواًل : قطاع األغذية

2.2 مليار ريال % 100

شركة قابضة تدير 
استثمارات المجموعة 

في مجال األغذية داخل 
المملكة وخارجها

األغذية 
األساسية )زيوت 
الطعام، السكر 

والمكرونة(

السعودية  شركة صافوال 
لألغذية 1

500 مليون ريال  %95.19
السعودية، دول الخليج، 

مصر، إيران، تركيا، 
كازاخستان، األردن

زيوت الطعام 
والسمن النباتي  السعودية شركة عافية 

العالمية 2

130 مليون ريال %95.4 الجزائر، السودان، المغرب زيوت الطعام 
الجزر 

البريطانية 
العذراء

شركة صافوال 
لألغذية لألسواق 

الناشئة
3

395 مليون 
ريال  % ٧4.4 السعودية، ومصر

مكعبات 
السكر، 

سكر البنجر، 
والمحليات

السعودية الشركة المتحدة 
للسكر 4

162  مليون 
جنيه مصري % 100 مصر تصنيع 

المكرونة مصر
شركة الملكة 

للصناعات 
الغذائية

5

20 مليون جنيه 
مصري  % 100 مصر تصنيع 

المكرونة مصر
شركة الفراشة 

للصناعات 
الغذائية

6

ثانيًا : قطاع التجزئة 

652،8 مليون 
ريال  %92 السعودية، اإلمارات العربية 

المتحدة )دبي(

تجارة التجزئة 
)الهايبر ماركت 

والسوبر 
ماركت، 

والمحالت 
التجارية 

الصغيرة(

السعودية شركة العزيزية 
بنده المتحدة 7

 يقع المقر الرئيس لمجموعة صافوال في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية. 

G4-6	G4-8,	G4-17, : فيما يلي قائمة بالشركات التابعة للمجموعة وأبرز 
استثماراتها داخل المملكة وخارجها وأنشطتها الرئيسة وبلد التأسيس: 

7

G4-5 موقع المقر الرئيس لمجموعة صافوال



نوع العقد  فئات التوظيف  مجموع القوى العاملة 
خالل فترة التقرير 

قطاعات أعمال مجموعة 
شركات صافوال 

دوام كامل: 14,863
دوام جزئي: 180

اإلدارة: 1,354
موظفون وعمال: 13,689 15,043 قطاع التجزئة )شركة 

العزيزية بنده المتحدة( 

دوام كامل: 1,134
دوام جزئي:0 

اإلدارة: 206
موظفون وعمال: 928 1134

قطاع األغذية )الشركة 
المتحدة للسكر، شركة 

عافية العالمية(

دوام كامل: 759
دوام جزئي:0 

اإلدارة: 50
موظفون وعمال: ٧09 759

قطاع البالستيك )شركة 
صافوال ألنظمة التغليف 

وشركة الشرق للبالستيك( 

دوام كامل: 115
دوام جزئي: 17

اإلدارة: ٧0
موظفون وعمال: 62 132 االدارة العامة للمجموعة 

ثالثًا : قطاع البالستيك

342.4  مليون 
ريال % 100 السعودية، ومصر

منتجات 
البالستيك 

بنوعيه )المرن 
والصلب(

السعودية شركة صافوال 
ألنظمة التغليف ٨

30  مليون
جنيه مصري % 100 مصر  )اإلسكندرية( البالستيك مصر

شركة نيومارينا 
للصناعات 

البالستيكية
9

61.6  مليون 
ريال  % 100 السعودية البالستيك السعودية

شركة الشرق 
للصناعات 

البالستيكية
10

G4-9 وG4-10 حجم مجموعة صافوال  

إجمالي عدد الموظفين في المجموعة 

يظهــر الجــدول أدنــاه حجــم القــوى العاملــة فــي مجموعــة صافــوال فــي المملكــة العربيــة الســعودية والتــي يصــل عددهــا 
إلــى 1٧068 موظــف، وتمّثــل نســبة اإلنــاث أقــل مــن 5٪ مــن مجمــوع القــوى العاملــة. وقــد تــم تقســيم القــوى العاملــة فــي 
صافــوال مــن قبــل الشــركات العاملــة بمــا فــي ذلــك  العامليــن فــي المقــر الرئيــس للمجموعــة، كإدارة وموظفيــن وعمــال. 
ــي  ــن ف ــن العاملي ــد م ــد أح ــه ال يوج ــًا بأن ــي( علم ــل أو دوام جزئ ــن  )دوام كام ــود الموظفي ــود عق ــًا  بن ــدول أيض ــن الج ويبي

 )self-employed( ــخصي ــابه الش ــل لحس ــة يعم المجموع

توزيع األرباح 
تصــل القيمــة اإلجماليــة لألربــاح الموزعــة إلــى ٧00 مليــون ريــال فــي عــام 2012 مقابــل 1.01٧ مليــون ريــال فــي عــام 2013 وهــو مايمثل 

50٪ إلــى 60٪  مــن إجمالــي األربــاح الصافية.

حجم قطاع التجزئة 
ــي  ــا ف ــل حصته ــعودية وتص ــة الس ــة العربي ــاء المملك ــف أنح ــي مختل ــرًا ف ــدة 185 متج ــده المتح ــة بن ــركة العزيزي ــك ش تمتل

ــى ٪21.4.  ــوق إل الس

تمويل مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركات 
خصــص مجلــس إدارة المجموعــة 1٪ مــن صافــي األربــاح التشــغيلية الســنوية مــن قطاعــات المجموعــة الرئيســة لدعــم برامــج 
ــر ميزانيــة أنشــطة المســؤولية االجتماعيــة للشــركات مــن أي تبعــات قــد  المســؤولية االجتماعيــة للشــركات. وبالتالــي، ال تتأث

تتركهــا اآلثــار االقتصاديــة غيــر المباشــرة أو األزمــات العالميــة.
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 G4-11 المفاوضــة الجماعيــة

ــات  ــرف باتفاقي ــعودية ككل ال تعت ــة الس ــة العربي ــن؛ ألن المملك ــن الموظفي ــًا م ــة أي ــة الجماعي ــات المفاوض ــي اتفاقي ال تغط
منظمــة العمــل الدوليــة 8٧ و 98 و 135 و 154. ومــع ذلــك، فــإن عقــود العمــل لدينــا ال تجبــر الموظفيــن علــى البقــاء فــي حــال 

عــدم رغبتهــم.
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ســَجلت المجموعــة أعلــى دخــل صافــي وصــل إلــى 1.35 مليــار ريــال فــي 
العــام 2012، والــذي كان أعلــى بنســبة 12.5% مــن التوقعــات األصليــة 1.2 

مليــار ريــال والتــي أعلــن عنهــا فــي بدايــة العــام 2012.
ــال فــي عــام 2013 والــذي كان أعلــى بنســبة %21.5  مقابــل 1.7 مليــار ري

عــن الســنة الماضيــة.



G4-12: سلســلة اإلمداد

G4-13: التغييــرات خــالل فتــرة التقرير

G4-14: النهــج الوقائي

G4-15: المواثيــق الخارجيــة

G4-16: عضويــة الجمعيــات

صممــت منظومــة سلســلة اإلمــداد لدينــا لضمــان حصــول عمالئنــا علــى المنتجــات التــي يريــدون بالكميــة والجــودة المطلوبــة 
وفــي الوقــت المناســب. وتشــكل المشــتريات المحليــة مــن داخــل المملكــة العربيــة الســعودية معظــم سلســلة اإلمــداد 
مــع  بعــض مشــتريات التجزئــة المســتوردة مــن عــدد مــن البلــدان مــن أنحــاء العالــم. ويخضــع المــوردون إلــى معاييــر فحــص 

دقيــق قبــل أن يتــم اعتمادهــم  كمورديــن  لمجموعــة صافــوال.

لم تطرأ تغييرات كبيرة خالل الفترة المشمولة بالتقرير 2012/ 2013. 

ــن  ــدف م ــرارات. ونه ــع الق ــاذ جمي ــد اتخ ــي عن ــج الوقائ ــة النه ــآتها التصنيعي ــة منش ــوال ككل وخاص ــة صاف ــد مجموع تعتم
خــالل هــذا النهــج إلــى إدارة المخاطــر المتعلقــة بتغّيــر المنــاخ واآلثــار البيئيــة وإجــراء مراجعــات منتظمــة للمخاطــر فــي عملياتنا 

وسلســلة اإلمــداد.

تشمل المواثيق الخارجية التي تقر عمل المجموعة ما يلي: 

المبادرة العالمية إلعداد التقارير )GRI( عن المسؤولية االجتماعية للشركات.   •
وزارة العمل: مواثيق ومبادئ قانون العمل.   •

 )SASO( هيئة المواصفات والمقاييس السعودية  •
 )ACNU( المركز العربي للتغذية  •

)AOCS( جمعية كيميائيي الزيوت األمريكية  •
وقد تم اختيار شركة العزيزية بنده المتحدة من قطاع التجزئة في مجموعة صافوال للعمل مع المجلس   •

االستشاري لتطوير صندوق تنمية الموارد البشرية.  

شبكة أرباب األعمال )قادرون(- وزارة العمل   •
مؤسسة األمير سلطان الخيرية   •

 )SASO( هيئة المواصفات والمقاييس السعودية  •
 )ACNU( المركز العربي للتغذية  •

الغرفة التجارية الصناعية   •
غرفة التجارة للصناعات البالستيكية    •

)GPCA( االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات  •
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ــغيلية  ــركات التش ــرارات للش ــاذ الق ــي اتخ ــتقاللية ف ــن االس ــد م ــح مزي ــوال بمن ــة صاف ــتراتيجي لمجموع ــه االس ــل التوج يتمث
ــس  ــن ومجال ــاء التنفيذيي ــة الرؤس ــت المجموع ــا أعط ــة. كم ــاريعهم الخاص ــغيل وإدارة مش ــل تش ــن أج ــة م ــي المجموع ف
الشــركات التابعــة لهــا اســتقاللية إداريــة باتخــاذ القــرارات المناســبة لشــركاتهم. وترفــع كل شــركة تعمــل ضمــن مجموعــة 
صافــوال تقاريرهــا مباشــرة إلــى رئاســة مجلــس اإلدارة وبالتالــي، فــإن كل شــركة يكــون لديهــا القــدرة علــى تحديــد وتنفيــذ 
اســتراتيجيتها فــي حــدود الميزانيــات الماليــة المعتمــدة مــن قبــل المجموعــة. والفائــدة المجنــاة مــن هــذا اإلجــراء تكمــن فــي 
إتاحــة الفرصــة أمــام فريــق العمــل للتركيــز بشــكل أكبــر علــى االســتراتيجية العامــة للمجموعــة، وتلبيــة المتطلبــات الخاصــة 

ألصحــاب المصلحــة وتوقعاتهــم.

ــس اإلدارة  ــاء مجل ــع أعض ــوًا. جمي ــن 11 عض ــون م ــة، ويتك ــات المجموع ــوال إدارة عملي ــة صاف ــس إدارة مجموع ــى مجل ويتول
ــة  ــدب لمجموع ــس اإلدارة المنت ــو مجل ــذي وعض ــس التنفي ـّـاع الرئي ــد منـ ــرؤوف محم ــد ال ــور عب ــتثناء الدكت ــن باس ــر تنفيذيي غي
صافــوال. ولــدى أعضــاء مجلــس اإلدارة إلمــام بمختلــف التخصصــات التــي  تحافــظ علــى حقــوق المســاهمين، وتضمــن تحقيــق 
ــرة،  ــا: الخب ــا فيه ــة بم ــة بالصناع ــب المتصل ــالت: الجوان ــات / المؤه ــذه التخصص ــمل ه ــؤولية. وتش ــل المس ــفافية وتحم الش
ــرية ، وإدارة  ــوارد البش ــركات، والم ــويق، وإدارة الش ــة، والتس ــؤون القانوني ــبة، والش ــتراتيجي، والمحاس ــط االس واإلدارة، والتخطي

المخاطــر فضــاًل عــن خبرتهــم فــي عمليــات الدمــج واالســتحواذ. 

G4-34: هيكلــة الحوكمــة المؤسســية
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صافــوال  مــن المؤسســين لمدينــة المعرفــة االقتصاديــة فــي المدينــة 
المنــورة ومدينــة الملــك عبــداهلل االقتصاديــة فــي رابــغ  فــي المملكــة 

العربيــة الســعودية.

معايير اختيار أعضاء مجلس اإلدارة في مجموعة صافوال:

اتخاذ قرارات منطقية تتماشى مع أخالقيات وقيم صافوال  •
السمعة الطيبة  •

الخبرة المناسبة ذات الصلة  •
القابلية لتمديد فترة عضوية المجلس إذا لزم األمر  •



لجان مجموعة صافوال

1/ لجنة المراجعة  و إدارة المخاطر
ــة  ــؤون المالي ــم بالش ــن أغلبه ــن ومختصي ــر تنفيذيي ــم غي ــاء جميعه ــن )5( أعض ــر م ــة وإدارة المخاط ــة المراجع ــون لجن تتك

ــر. ــة وإدارة المخاط ــال المراجع ــبية وأعم والمحاس

الدور والمهام والمسؤوليات الرئيسة للجنة :

اإلشــراف علــى أعمــال المراجعــة الداخليــة والخارجيــة والتحقــق مــن مــدى فاعليتهمــا، بمــا فــي ذلــك دراســة القوائــم الماليــة 
ــع  ــة بتوزي ــس، والتوصي ــأنها للمجل ــة بش ــرأي والتوصي ــداء ال ــس اإلدارة وإب ــى مجل ــا عل ــل عرضه ــة قب ــنوية والختامي ــع س الرب
األربــاح  وكذلــك دراســة نظــام الرقابــة الداخليــة وفاعليتــه ورفــع تقاريــر دوريــة بخصوصهــا لمجلــس اإلدارة، بجانــب التوصيــة 
لمجلــس اإلدارة بتعييــن المحاســبين القانونييــن وفصلهــم وتحديــد أتعابهــم، وكذلــك التحقــق فــي المظالــم التــي تــرد إلــى 
ــال  ــكل فع ــا بش ــا وإدارته ــور له ــع تص ــر ووض ــد المخاط ــى تحدي ــة إل ــويتها. باإلضاف ــح وتس ــاب المصال ــن أصح ــة م المجموع

ومســتمر حســب اآلليــات والسياســات والخطــط المتبعــة وأفضــل الممارســات فــي هــذا الشــأن.

2/ لجنة المكافآت  والترشيحات والحوكمة
ــس  ــاء مجل ــن أعض ــن م ــر تنفيذيي ــاء غي ــم أعض ــاء جميعه ــن )4( أعض ــة  م ــيحات والحوكم ــآت والترش ــة المكاف ــون لجن تتك

ــة. ــل اللجن ــال عم ــي مج ــرة ف ــم خب ــن له اإلدارة مم

الدور والمهام والمسؤوليات الرئيسة للجنة :

وضــع سياســات لمكافــآت كبــار التنفيذييــن وخطــط التعاقــب اإلداري للمناصــب القياديــة ومتابعــة تنفيذهــا، بجانــب التوصيــة 
لمجلــس اإلدارة بالترشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه ومراجعــة هيــكل المجلــس وتصنيــف العضويــة 
واالحتياجــات المطلوبــة مــن المهــارات المناســبة لعضويــة المجلــس والتحقــق الســنوي مــن اســتقاللية األعضــاء المســتقلين، 
كمــا تقــوم اللجنــة باإلشــراف ومتابعــة تطبيــق نظــام حوكمــة الشــركات وضمــان االلتــزام بــه والعمــل علــى تطويــره بشــكل 

مســتمر، باإلضافــة إلــى التحقــق فــي المظالــم التــي تــرد إلــى المجموعــة مــن الموظفيــن والعمــال وتســويتها.

يسعى مجلس إدارة مجموعة صافوال إلى تعزيز 
البيئة التنظيمية من خالل لجانه الفرعية وهي: 

لجنة المراجعة و إدارة المخاطر، ولجنة المكافآت 
والترشيحات والحوكمة، ولجنة االستثمار ولجنة 

المسؤولية االجتماعية. 

وتتم المصادقة على أدوار ومسؤوليات هذه اللجان من خالل 
مواثيق توضع بشكل مستقل عن اإلدارة، كما تتكون هذه اللجان 

من أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين. وتتألف عضوية اللجان من 
أعضاء مجلس اإلدارة، ومتخصصين من خارج المجموعة إلى 

جانب كبار المسؤولين في صافوال. ولدى هذه اللجان ميثاق يحدد 
المسؤوليات ونطاق العمل. وقد شكلت هذه اللجان لتفادي 

التضارب في المصالح.  
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:)Board	Assessment( التقييم السنوي لمجلس اإلدارة  •

تعزيــزًا لمبــادئ الحوكمــة، فقــد قامــت المجموعــة خــالل الفتــرة 2013/2012م بعمــل تقييــم ألداء مجلــس اإلدارة 
)Board Assessment(، حيــث تــم تكليــف جهــة استشــارية مســتقلة متخصصــة فــي مجــال تقييــم أداء مجالــس اإلدارة 
بغــرض تحديــد نقــاط الضعــف والقــوة وفقــًا لمتطلبــات الحوكمــة، وقــد تــم عمــل مقابــالت شــخصية مــع جميــع أعضــاء 
مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن بالمجموعــة، ورؤســاء اللجــان الفرعيــة، كمــا تــم إعــداد اســتبيانه )Questionnaire( تضمنــت 
عــددًا مــن األســئلة الموجهــة وتــم تعبئتهــا مــن قبــل جميــع أعضــاء المجلــس وتــم إجــراء التحليــالت الالزمــة، وتــم عــرض 
ــاء  ــع مــن العــام 2013م، وبن ــع الراب ــج التقييــم علــى لجنــة المكافــآت والترشــيحات والحوكمــة ومجلــس اإلدارة خــالل الرب نتائ
علــى نتائــج التقييــم وتوصيــة االستشــاري تــم عقــد ورشــة عمــل ألعضــاء المجلــس خــالل شــهر ينايــر 2014م )لمــدة يــوم كامــل( 
حــول مهــام ومســؤوليات مجلــس اإلدارة ومبــادئ الحوكمــة وكيفيــة تفعيلهــا وذلــك مــن قبــل استشــاري متخصــص فــي 

هــذا المجــال. 

3/ لجنة االستثمار
تتكون لجنة االستثمار من )5( أعضاء من مجلس اإلدارة معظمهم من غير التنفيذيين.

الدور والمهام والمسؤوليات الرئيسة للجنة :

تحديــد ودراســة وتقييــم الفــرص االســتثمارية للمجموعــة وقطاعاتهــا الرئيســة داخــل المملكــة وخارجهــا والتوصيــة بهــا إلــى 
مجلــس اإلدارة ومتابعــة تنفيذهــا حســب نطــاق الصالحيــات الممنــوح لهــا مــن قبــل المجلــس.

4/ لجنة المسؤولية االجتماعية
تتكون اللجنة من )5( أعضاء من ذوي الخبرات المتخصصة في هذا المجال معظمهم من غير التنفيذيين. 

الدور والمهام والمسؤوليات الرئيسة للجنة :

ــالل  ــن خ ــع م ــة المجتم ــة وخدم ــى تنمي ــدف إل ــادرات ته ــات ومب ــي سياس ــي تبن ــة ف ــل دور المجموع تفعي
تطويــر أســس ومعاييــر واســتراتيجيات وخطــط لبرامــج المســؤولية االجتماعيــة ومتابعــة تنفيذهــا.
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G4-33	G4-31,	G4-30,	G4-29,	G4-28,: لمحــة عامــة عــن التقرير

 هــذا هــو التقريــر الثانــي لالســتدامة لمجموعــة صافــوال، والــذي يغطــي نشــاطات الشــركة فــي الفتــرة مــا بيــن 1 ينايــر 2012 حتــى 
31 ديســمبر 2013، وســيكون جــزء مــن ضمــن سلســلة مــن تقاريــر االســتدامة الســنوية التــي ســتجريها مجموعــة صافــوال. وتــم 
إطــالق التقريــر الســابق فــي الربــع األول مــن العــام 2012 حيــث غطــى أنشــطة الشــركة فــي الفتــرة مــن 1 ينايــر حتــى 31 ديســمبر 

.2011

ومــن أجــل إعــداد هــذا التقريــر، أخذنــا بعيــن االعتبــار أراء أصحــاب المصلحــة المتعاونيــن معنــا، حيــث جمعــت هــذه األراء علــى 
مــدار العــام مــن خــالل التواصــل مــع أصحــاب المصلحــة. وقــد أعــد هــذا التقريــر وفقــا للمبــادئ التوجيهيــة للمبــادرة العالميــة 
ــًا  ــر تقدم ــار األكث ــل اإلط ــا تمث ــد أنه ــي نعتق ــي، والت ــتوى األساس ــن المس ــتدامة G4 ضم ــر االس ــر) GRI ( وتقاري ــداد التقاري إلع
ــح  ــة للرب ــر هادف ــة غي ــي منظم ــة ه ــر العالمي ــداد التقاري ــة إلع ــادرة العالمي ــوم. والمب ــة الي ــتدامة المتاح ــر االس ــبة لتقاري بالنس
تعمــل مــن أجــل اقتصــاد عالمــي مســتدام مــن خــالل توفيــر دليــل إلعــداد تقاريــر االســتدامة  للشــركات فــي مختلــف أنحــاء 

العالــم. 

ــك،  ــع ذل ــر. وم ــن التقري ــى م ــل األول ــي المراح ــا ف ــا ال زلن ــعر بأنن ــن نش ــًا، ونح ــر خارجي ــذا التقري ــد ه ــم تأكي ــم يت ــى اآلن ل وحت
ومــن أجــل تطويــر المعلومــات التــي تثــري هــذا التقريــر، شــارك استشــاريون فــي المســؤولية االجتماعيــة للشــركات بوجهــات 
نظرهــم المهنيــة، حيــث اســتعرضوا البيانــات المتوفــرة لدينــا مــن خــالل عقــد ورشــتي عمــل اشــتملت علــى مقابــالت مباشــرة. 

وقــد تــم اعتمــاد التقريــر الســنوي لالســتدامة الــذي أعدتــه صافــوال للفتــرة 2013/2012 وفقــًا لمتطلبات النســخة الرابعــة واألحدث 
مــن المبــادرة العالميــة إلعــداد تقاريــر )GRI-G4( وهــي الهيئــة العالميــة المعتمــدة لتقييــم التقاريــر المقدمــة مــن الشــركات 
والمؤسســات وفقــًا لمعاييــر نموذجيــة فــي التقريــر )G4-17 إلــى G4- 27(. وأكــد فريــق المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر أن 
تقريــر االســتدامة لمجموعــة صافــوال 2012-2013 يلبــي متطلبــات النســخة الرابعــة مــن اإلرشــادات األساســية لمبــادرة التقاريــر 
ــفافية  ــدالت الش ــاس مع ــم لقي ــتوى العال ــى مس ــية عل ــادية الرئيس ــادئ االسترش ــن المب ــد م ــي تع ــة )GRI-G4( الت العالمي

واإلفصــاح بيــن الشــركات. 

وعنــد نشــر التقريــر، نعتقــد بأننــا ســنكون أول شــركة للمــواد الغذائيــة والتجزئــة فــي العالــم تنشــر تقريــر االســتدامة وفقــًا 
ــم أداء  ــاس وتقيي ــن قي ــي تتضم ــر GRI-G4والت ــداد تقاري ــة إلع ــادرة العالمي ــن المب ــدث م ــة واألح ــخة الرابع ــات النس لمتطلب
االســتدامة فــي الشــركات والمؤسســات فيمــا يتعلــق بمعاييــر ومؤشــرات األداء والمبــادرات االجتماعيــة ومــدى اســتدامتها.

 
لطــرح األســئلة أو االستفســارات بشــأن هــذا التقريــر، يرجــى التواصــل مــع األســتاذ / طــارق إســماعيل، المديــر التنفيــذي للشــؤون 
ــازم  ــتاذ/ ح ــع األس ــل م ــي tismail@savola.com أو التواص ــد اإللكترون ــر البري ــس اإلدارة عب ــن مجل ــتدامة وأمي ــة واالس العام

 halhazmi@savola.com الحازمــي مديــر إدارة االتصــال والمســؤولية االجتماعيــة عبــر البريــد اإللكترونــي
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G4-18: عمليــة تحديــد محتــوى التقريروحــدود الجوانــب الجوهرية

تــدرك مجموعــة صافــوال أن كل جانــب مــن أعمالهــا يحمــل فــي طياتــه بعــدًا اجتماعيــًا وإنســانيًا. وتــدرك المجموعــة 
بــأن المســؤولية االجتماعيــة لنشــاطات أعمــال الشــركات ينبغــي أن تنفــذ فــي بيئــة مفتوحــة وشــفافة ترتكــز علــى 
ــه  ــك كل ــن وراء ذل ــة م ــدف المجموع ــة. وته ــة المحيط ــات والبيئ ــن والمجتمع ــرام الموظفي ــة واحت ــم األخالقي القي
إلــى تقديــم قيمــة مســتدامة للمســاهمين وللمجتمــع ككل. والهــدف العــام للمســؤولية االجتماعيــة والــذي 
تســعى لتحقيقــه مجموعــة صافــوال يكمــن بتقديــم أعلــى معاييــر الخدمــات فــي المجتمعــات التــي تعمــل فيهــا 

المجموعــة مــع الحــرص علــى تلبيــة احتياجــات مختلــف أصحــاب المصلحــة بشــكل كامــل. 

ونتبــع نهجــًا يســتند علــى خمــس خطــوات لتحديــد الجوانــب الجوهريــة ذات الصلــة بمجموعــة صافــوال، بمــا 
ينســجم مــع مبــادئ المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر )GRI( المرتبطــة بالتأثيــر الجوهــري )القضايــا التــي يكــون لهــا  
األثــر  األكبــر علــى موقعنــا فــي النمــو طويــل األمــد واألعمــال األكثــر أهميــة ألصحــاب المصلحــة(، وإشــراك أصحــاب 
المصلحــة )االســتجابة لتوقعــات أصحــاب المصلحــة واهتماماتهــم(، وحالــة االســتدامة )تقديــم أدائنــا علــى نطــاق 
أوســع فــي مواضيــع االســتدامة(، والتكامــل )إدراج كافــة المعلومــات التــي تعكــس آثــارًا اقتصاديــة كبيــرة مــن أجــل 

تمكيــن أصحــاب المصلحــة مــن تقييــم أدائنــا(.

الخطــوة األولــى: فهــم المســائل الجوهريــة ذات الصلــة مــن خــالل إجــراء تحليــل لوثائــق الشــركة واســتراتيجيات 
ــاب  ــل أصح ــن قب ــات م ــف التوقع ــم مختل ــة لفه ــة والنوعي ــوث الكمي ــت البح ــك، أجري ــى ذل ــالوة عل ــركات. وع الش
المصلحــة لصافــوال، إلــى جانــب إجــراء مقابــالت معمقــة واســتطالعات رأي مــع ممثلــي الحكومــة، وقــادة الفكــر، 

ــتهلكين. ــع والمس ــاء المجتم ــن، وأعض والموظفي

الخطــوة الثانيــة: إجــراء مســح للبيئــة الخارجيــة لمجموعــة صافــوال مــن أجــل معرفــة االحتياجــات والمســائل 
األساســية. وقــد تحقــق ذلــك مــن خــالل إجــراء تحليــل شــامل لتحديــد نقــاط القــوة والضعــف والفــرص والتهديــدات 
ذات الصلــة التــي تؤثــر فــي المســؤولية االجتماعيــة فــي صافــوال، وقــد قامــت صافــوال بإجــراء ذلــك فعليــًا مــع األخــذ 
ــز  ــتراتيجية التركي ــل اس ــم تحلي ــك، ت ــى ذل ــالوة عل ــة. وع ــة بالمجموع ــم الخاص ــالة والقي ــة والرس ــار الرؤي ــن االعتب بعي
للمجموعــة والتقريــر الســنوي للتأكــد مــن أن العمليــة تتماشــى مــع اســتراتيجية أعمــال المجموعــة. وقــد تــم فحــص 
أولويــات التنميــة الوطنيــة مــن خــالل قائمــة أهــداف برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي وخطــة التنميــة التاســعة. وفــي 
هــذا الصــدد، أجــرت شــركة نيلســن للمعلومــات والتحليــالت دراســة وفــرت فهمــًا لالحتياجــات المجتمعيــة اإلقليميــة. 

تقييم الجوانب الجوهرية وإشراك أصحاب المصلحة
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الخطــوة الثالثــة: تــم تحديــد مبــادرة إعــداد التقاريــر العالميــة)GRI(، والميثــاق العالمــي لألمــم المتحــدة )UNGC(، وشــهادة 
الجــودة والتميــز العالميــة اآليــزو: 26000 لتحديــد المســائل الجوهريــة المرتبطــة بمجموعــة صافــوال. 

الخطــوة الرابعــة: إجــراء مســح لمســائل محــددة مرتبطــة بالقطــاع، حيــث أجرينــا مســحًا للمســائل المرتبطــة بالمســؤولية 
ــركات  ــل 5 ش ــة مقاب ــاس أداء المجموع ــق قي ــن طري ــك ع ــم ذل ــه. وت ــل في ــذي نعم ــاع ال ــي القط ــتدامة ف ــة واالس االجتماعي

إقليميــة ومحليــة ودوليــة ضمــن القطــاع الــذي نعمــل مــن خاللــه.  

الخطــوة الخامســة: تحديــد أولويــات المســائل الجوهريــة المذكــورة أعــاله والتــي قــادت إلــى إعــداد قائمــة تضــم أكثــر مــن 
20 مســألة ذات صلــة، والتــي تأتــي فــي إطــار نطــاق تأثيــر المســؤولية االجتماعيــة علــى  مجموعــة صافــوال وأصحــاب المصلحــة. 
ــتراتيجية  ــة، واس ــاب المصلح ــح أصح ــة ، ومصال ــؤولية االجتماعي ــركات المس ــوء مح ــي ض ــائل ف ــذه المس ــار ه ــم اختب ــد ت وق
ــة  ــع قائم ــى وض ــار إل ــذ االختب ــص ه ــد خل ــوال. وق ــي صاف ــركات ف ــة للش ــؤولية االجتماعي ــة المس ــن لجن ــم م ــال، وبدع األعم
أولويــات بأهــم 8 مســائل ذات التأثيــر األكبــر، والتــي نعتبرهــا أكثــر المســائل الجوهريــة أهميــة بالنســبة لنــا. وقســمت المســائل 
الجوهريــة إلــى 4 أقســام وتعيينهــا فــي ضــوء المبــادئ التوجيهيــة للمبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر G4، وهــي علــى النحــو 

التالــي:

G4-19: الجوانــب الجوهريــة األكثــر أهمية

1/ مسؤولية الموظف

2/ مسؤولية المجتمع

الخيار المفضل للعمل   •
تكافؤ الفرص الوظيفية   •

تعزيز مهارات المواهب المستقبلية   •

الجانب الجوهري المتعلق بالمبادرة العالمية إلعداد التقارير 
التوظيف والتدريب والتعليم والتنوع وتكافؤ الفرص  

اإلفصاح عن المسائل الجوهرية 
G4-LA12,G4-LA11 ,G4-LA10 ,G4-LA2 وG4-LA13 فهرس محتوى المبادرة العالمية إلعداد التقارير  

التمكين االقتصادي المحلي   •
رد الجميل لمجتمعنا   •

الجانب الجوهري المتعلق بالمبادرة العالمية إلعداد التقارير
التواجد في السوق وممارسات المشتريات والمجتمعات المحلية واالمتثال ومكافحة الفساد  

اإلفصاح عن المسائل الجوهرية
G4-SO4 ,G4-SO1,G4-EC9 ,G4-EC6 ,G4-EC5 وG4-SO8 فهرس محتوى المبادرة العالمية إلعداد التقارير  
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3/ مسؤولية البيئة

4/ مسؤولية السوق

اإلدارة المباشرة للموارد  •

الجانب الجوهري المتعلق بالمبادرة العالمية إلعداد التقارير
المواد، الطاقة، المياه، النفايات السائلة والصلبة  

اإلفصاح عن المسائل الجوهرية 
G4-EN23 ,G4-EN23 ,G4-EN22 ,G4-EN8 ,G4-EN3 ,G4-EN1 وG4-EN24 فهرس محتوى المبادرة العالمية   

إلعداد التقارير  

السياسات التجارية العادلة واألخالقية   •
العمالء أواًل   •

الجانب الجوهري المتعلق بالمبادرة العالمية إلعداد التقارير
سالمة وصحة العميل، وضع ملصقات المعلومات على المنتجات والخدمات   

اإلفصاح عن المسائل الجوهرية
G4-PR5 ,G4-PR4 ,G4-PR2 وG4-PR9 فهرس محتوى المبادرة العالمية إلعداد التقارير   

17



التأثير خارج نطاق 
مجموعة صافوال 

الجانب 
الجوهري  - 

خارجيًا 

الجانب 
الجوهري  - 

داخليًا

 الجانب 
الجوهري  لتقرير 

 G4 االستدامة

 الفئة التي 
استهدفها 

تقرير االستدامة 
  G4

 الجانب 
الجوهري  
لمجموعة 

صافوال

التوظيف

الممارسات  
االجتماعية 
والعمالية / 

والعمل الالئق

الخيار األفضل 
للعمل

التنوع وتكافؤ 
الفرص 

الممارسات  
االجتماعية 
والعمالية / 

والعمل الالئق

تكافؤ الفرص 
الوظيفية 

التدريب والتعليم 

الممارسات  
االجتماعية 
والعمالية / 

والعمل الالئق

زيادة المواهب 
المحلية

يؤثر هذا الجانب على كافة 
السعوديين، ويهدف إلى 

تمكين المجتمعات المحلية 
من خالل الدعم والمعرفة.

التواجد في   •
السوق 

ممارسات   •
الشراء 

المجتمعات   •
المحلية

االقتصاد 
المجتمعي/ 

المجتمع

التمكين 
االقتصادي 

للمجتمع المحلي  

يؤثر هذا الجانب على كافة 
السعوديين، ويهدف إلى 

تمكين المجتمعات المحلية 
من خالل الدعم والمعرفة.

المجتمعات   •
المحلية 
االمتثال   •

المجتمع رد الجميل 
لمجتمعنا 

المواد   •
الطاقة   •

الماء   •
النفايات   •
السائلة 
والصلبة

البيئة  اإلدارة المباشرة 
للموارد 

يؤثر هذا الجانب على جميع 
عمالئنا، حتى يتمكنوا من 

فهم  خياراتهم بشكل 
أفضل والحصول على قيمة 

جيدة مقابل المال

وضع ملصقات   •
المعلومات 

على المنتجات 
والخدمات 

االمتثال   •

المسؤولية تجاه 
المنتج/االجتماعية

السياسات التجارية 
العادلة واألخالقية 

يؤثر هذا الجانب على 
جميع عمالئنا، بحيث ال تزال 

منتجاتنا محل ثقة عمالئنا

صحة وسالمة 
العمالء 

المسؤولية تجاه 
المنتج/االجتماعية العمالء أواًل 

	G4-21	وG4-20:  الجوانــب الجوهريــة وحــدود آثارهــا داخليــًا وخارجيًا 
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	G4-22:  إعــادة صياغــة المعلومــات المقدمــة في تقريراالســتدامة

ــرات الهامة التغيي

لم يتم تعديل أي معلومات 

لم يطرأ تغييرات كبيرة عن التقارير السابقة فيما يتعلق بنطاق الكيانات التي يمثلها التقرير و)حدود التقرير(.

ــالل  ــتدامة خ ــركات واالس ــة للش ــؤولية االجتماعي ــي المس ــا ف ــوال نهجه ــة صاف ــززت مجموع »ع
ــن  ــي. ونح ــع المحل ــات المجتم ــع احتياج ــجامًا م ــر انس ــه أكث ــالل جعل ــن خ ــي، م ــام الماض الع
نســير قدمــًا لمزيــد مــن التركيــز علــى الجوانــب الجوهريــة مــع قيــاس النتائــج ، وشــهادة االعتمــاد 
العالمــي لالســتدامة جــاءت منســجمة تمامــًا مــع هــذا االتجــاه. ونحــن نفخــر بأننــا مــن الشــركات 
ــادرة  ــا المب ــي تمنحه ــتدامة الت ــة لالس ــاد العالمي ــهادة االعتم ــات ش ــرًا توجيه ــت مبك ــي تبن الت
ــق  ــتكملت تطبي ــي اس ــى الت ــعودية األول ــركة الس ــا الش ــث أصبحن ــر، حي ــداد التقاري ــة إلع العالمي
هــذه التوجيهــات. ونأمــل بــأن يكــون ذلــك دافعــًا للشــركات األخــرى لتبنــي المزيــد مــن سياســات 
إعــداد التقاريــر األكثــر فعاليــة، ونحــن فــي هــذا الصــدد نســعى للوصــول إلــى معاييــر أعلــى فــي 

الشــفافية واإلفصــاح. « 

طارق اسماعيل
المدير التنفيذي للشؤون العامة واالستدامة وأمين مجلس اإلدارة
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إشراك أصحاب المصلحة 

G4-24	الىG4-27:	مجموعات أصحاب المصلحة، أسس اختيار أصحاب المصلحة، 
طرق المشاركة، والمواضيع الرئيسة التي أثارها أصحاب المصلحة.

نهجنــا تجــاه أصحــاب المصلحــة مســتمر حيــث نقــوم بإجــراء اســتطالع لــرأي موظفينــا وعمالئنــا بشــكل دوري وكحــد أدنــى 
مــرة واحــدة ســنويًا وذلــك فــي محاولــة إليجــاد حالة مــن التــوازن لكافــة آراء أصحــاب المصلحــة. وتعتمد أســس اختيــار أصحاب 
ــتراتيجية  ــى  االس ــًا عل ــا مبني ــون نهجن ــل اإلدارة ويك ــن قب ــة م ــي مدفوع ــا تأت ــاة، كم ــدة المجن ــر والفائ ــى التأثي ــة عل المصلح

العامــة لقطــاع األعمــال و القضايــا المتكــررة التــي تحتــاج أولويــة فــي تحديدهــا ومعالجتهــا. 
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مدرج في التقرير  المخاوف  المشاركة 
كجزء من 

عملية 
تقديم 
التقارير

تكرار المشاركة  مجموعة 
أصحاب 
المصلحة

األمن الوظيفي   •
عدالة التعويضات والمزايا  •

فرص التطوير  •
نعم   سنويًا الموظفون 

نعم أسعار عادلة   •
السلوكيات األخالقية في العمل   • نعم   مرتين سنويًا  العمالء 

ال   شفافية تقديم العطاءات  •
سالسة إجراءات إعداد الفواتير والدفع   • ال   مشاركات مستمرة 

كجزء من العمليات   الموردون 

ال 
سيتم الكشف عنها 

من خالل التقارير 
الداخلية.

مبادئ توجيهية من إدارة المسؤولية   •
االجتماعية في اإلدارة العامة .

تعيين ممثلين إلدارة المسؤولية   •
االجتماعية في جميع الشركات 

التشغيلية  

نعم   ربعية )كل ثالثة 
أشهر( 

إدارة الشركات 
التشغيلية  

نعم   دعم القضايا المحلية    • ال   2- 3 مرات في السنة  مؤسسات غير 
ربحية  

نعم   االمتثال   •
فرص العمل المحلية  • ال   مشاركات مستمرة 

كجزء من العمليات   المنظمون 

نعم 
العائد  اإليجابي على االستثمار  •

إدارة السمعة   •
إدارة المخاطر    •

ال  سنويًا  المساهمون

نعم  
العائد اإليجابي على االستثمار  •

إدارة السمعة   •
إدارة المخاطر   •

نعم   ربعية )كل ثالثة 
أشهر( مجلس اإلدارة
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G4-56: أخالقياتنــا وقيمنــا

تعتمــد صافــوال نهجــًا منظمــًا فــي صياغــة بياناتهــا المســتندة علــى قواعــد األخــالق الســلوكية فــي األعمــال التجاريــة. 
ــر  ــة واآلخ ــراف خارجي ــع أط ــا م ــالت: إحداهم ــن التفاع ــن م ــي نوعي ــرط ف ــراد ننخ ــة وكأف ــا كمؤسس ــدرك أنن ــن ن ــدًا، نح وتحدي
مــع أنفســنا )داخــل المؤسســة(. وفــي إطــار كل هــذه األنــواع مــن التفاعــالت قــد يحتمــل ظهــور اختــالف فــي الحكــم علــى 
القيمــة إلــى جانــب تضــارب المصالــح. ولتفــادي ذلــك قمنــا بإصــدار دليــل شــامل عــن أخالقيــات األعمــال التجاريــة وبالتالــي فــإن 

ذلــك سيســاعد فــي معالجــة هــذه األبعــاد بوضــع دليــل موجــه ومناســب لــكل نــوع مــن هــذه التفاعــالت. 

نلتزم في صافوال في كافة تعامالتنا وعالقاتنا بأربعة مبادئ أخالقية وهي األمانة، والتقوى، والبر والمجاهدة. 

نلتــزم بمبــدأ األمانــة انطالقــًا مــن مســؤوليتنا تجــاه األفــراد الذيــن عهــدوا لنــا باســتثماراتهم وتشــمل قائمــة هــؤالء األفــراد 
كل مــن مســاهمينا والمســتثمرين والشــركاء فــي المشــاريع المشــتركة، والمصرفييــن »المرابحــة«. ومفهــوم األمانــة بالنســبة 
لنــا يتلخــص بــأن نكــون دومــًا محــل ثقــة اآلخريــن. ولتحقيــق هــذا الهــدف، اعتمدنــا أربــع ســلوكيات أساســية تتضمــن مــا يلــي: 

قــول الحقيقــة مهمــا كانــت الحالــة التــي نجــد أنفســنا فيهــا علــى المــدى القصيــر وبهــذه الطريقــة لــن يكــون لدينــا مــا   •
ــلوك.  ــذا الس ــي له ــاج طبيع ــفافية نت ــح الش ــوف تصب ــه، وس نخفي

الوفاء بوعودنا والواجبات الموكلة إلينا.   •
االلتزام دائمًا بتعهداتنا تجاه اآلخرين.   •

االلتزام دائمًا بحل النزاعات باحترام وبموضوعية.  •

تمثــل التقــوى مســؤوليتنا تجــاه األطــراف الخارجيــة، مثــل العمــالء والمورديــن والمجتمــع ككل. ومفهــوم التقــوى بالنســبة لنــا 
يتمثــل بــأن يكــون المواطــن صالحــًا ومفيــدًا فــي مجتمعــه، يتصــرف بنزاهــة وأمانــة واحتــرام. وهــذا مــا ننتهجــه فــي عملياتنــا 

فــي المجموعــة.  

تعالــج التقــوى المســائل التــي يشــوبها الغمــوض بإيضاحهــا عنــد تعارضهــا مــع قــرار يتعلــق بالجانــب الشــرعي، واألخالقــي، 
والقانونــي، أو االســتقامة، وهنــا يجــب علــى األفــراد عنــد تقديمهــم ألي قــرار أن يكــون خاضعــًا للمعاييــر التاليــة:

الشــرعية: أن يتناســب القــرار مــع المعاييــر القانونيــة وتــم التحقــق منــه مــن قبــل جهــة قانونية معتمــدة كإدارة الشــؤون   •
القانونيــة فــي الشــركة 

الرأي العام:  أن يكون صاحب القرار قادرًا على اإلفصاح عنه أمام الناس حتى لو كان القرار موافق عليه قانونيًا   •
الرضا الشخصي: أن يكون صاحب القرار راضيًا عنه وأن يدرك في قرارة نفسه بأنه قرار موضوعي ومفيد  •

1/ األمانة

2/ التقوى 
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األخالقيــة الثالثــة التــي تلتــزم بهــا مجموعــة صافــوال تتمثــل فــي »البــّر« والــذي يفــرض علينــا مســؤولية تجــاه زمالئنــا والعامليــن 
فــي الشــركة. والبــر يعنــي أن تتــم معاملــة الموظفيــن بالكرامــة اإلنســانية األساســية واحتــرام كرامتهــم والتعامــل بشــكل 
الئــق، فضــاًل عــن التعامــل الراقــي مــع المســائل الحساســة التــي قــد ال يكشــف عنهــا الموظفــون مثــل احتياجاتهــم الماديــة 
واحتياجــات عائالتهــم. ومــن شــأن التعامــل مــع الموظفيــن بهــذه الطريقــة أن يعــزز أجــواء المــودة والتعاطف بيــن الموظفين 

وإدارة الشــركة. 

ويتضمن مفهوم البر، االلتزام بما يلي:

إعطاء الفرصة للمدراء، ومدراء األقسام وزمالء العمل إلبداء رأيهم بوضوح   •
االعتراف بإنجازات اآلخرين سواء من الناحية المالية وغير المالية  •

ضمان تطوير الموظفين وفقًا الحتياجاتهم واحتياجات المجموعة   •
مساعدة  اآلخرين في عملهم إذا كان عملهم يستحق الدعم  •

 

المبــدأ األخالقــي الرابــع يتمثــل  فــي المجاهــدة، والــذي مــن خاللــه نصــل إلــى معرفــة قدراتنــا والتــي ســتعيننا علــى خلــق تــوازن 
ــاط  ــادة االنضب ــى زي ــًا إل ــود تدريجي ــذات ويق ــور ال ــي يط ــرك داخل ــي مح ــدة ه ــة. والمجاه ــازات مرضي ــرون بإنج ــاة مق ــي الحي ف
الذاتــي. فمــن خــالل نضالنــا المســتمر فــي داخلنــا ســنحقق مثلنــا العليــا وســننجح بالوصــول إلــى أعلــى درجــات التــوازن 

ــة الســابقة. األخالقــي التــي تشــمل القيــم األخالقي

3/ البّر  

4/ المجاهدة

المســؤولية  بمجــال  عملهــا  فــي  صافــوال  مجموعــة  اعتمــدت  إنشــائها،  »منــذ 
االجتماعيــة مبــدأ الجديــة، حيــث وضعــت نفســها فــي دائــرة القــرار بــأن تكــون 
مؤسســة تحمــل علــى عاتقهــا المســؤولية االجتماعيــة فــي المجتمعــات التــي 
تعمــل فيهــا. وتتســم المســؤولية االجتماعيــة فــي صافــوال بأنهــا فريــدة مــن 
ــل  ــي تعم ــات الت ــم واألخالقي ــالل القي ــن خ ــي م ــكل جل ــك بش ــر ذل ــا، ويظه نوعه
لثقافــة  الحقيقــي  العامــل  االجتماعيــة  المســؤولية  يجعــل  ممــا  خاللهــا،  مــن 
الجماعــة. وبخــالف الشــركات والمؤسســات األخــرى بالســوق والتــي  تبــدأ جهودهــا 
فــي المســؤولية االجتماعيــة اســتجابة لضغــوط العوامــل الخارجيــة التــي يفرضهــا 

المجتمعــي.  المحيــط 

ونعتقــد فــي صافــوال بــأن المســؤولية االجتماعيــة للشــركات هــي جــزء ال يتجــزأ 
ــا. وال نصــف أنفســنا بأننــا األفضــل بالقيــاس إلــى نجاحاتنــا فحســب، بــل  مــن نجاحن
أيضــًا بكســب رضــا المجتمعــات عــن أعمالنــا، والحفــاظ علــى ثقــة مســاهمينا. وهــذا 

ــة.«  ــؤولية االجتماعي ــالل المس ــن خ ــًا م ــق أساس يتحق

عبدالكريم أبو النصر 
عضو لجنة المسؤولية االجتماعية في مجموعة صافوال
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نسبة الموظفين السعوديين 
من مجمل القوى العاملة في 

المجموعة خالل الفترة المشمولة 
بالتقرير

إجمالي عدد الموظفين 
السعوديين ضمن الفترة 

المشمولة بالتقرير

الشركات العاملة في مجموعة 
صافوال 

 %3.44 5,175 
قطاع التجزئة

 )شركة العزيزية بنده المتحدة( 

%53.4 606
قطاع األغذية 

)الشركة المتحدة للسكر، شركة 
عافية العالمية(

%20.٧ 157
قطاع البالستيك 

)شركة صافوال ألنظمة التغليف 
وشركة الشرق للبالستيك(

%55.3 73 اإلدارة العامة للمجموعة 

موظفينا

ــمولة  ــرة المش ــالل الفت ــعودة« خ ــبة »الس ــي ونس ــف المحل ــي التوظي ــوال ف ــات صاف ــاه ممارس ــدول أدن ــن الج يبي
ــوال: ــة صاف ــر لمجموع بالتقري
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فيما يلي االمتيازات التي تقدمها مجموعة صافوال لموظفيها بدوام كامل:  

بدل السكن   •
بدل المواصالت    •

التأمين الطبي   •
مكافأة األداء السنوية   •

بدل تعليم مدرسي  )لمن يشغل مناصب إدارية فقط(   •
بدل مكالملت تلفونية بالجوال  •

بدل ساعات عمل إضافية   •
بدالت مواصالت إضافية   •

بدل منطقة نائية   •
بدل االنتداب المؤقت   •

بدل طبيعة العمل  •
هدايا رمضان   •

في قطاع البالستيك وال سيما في مصر، يحصل الموظفون بدوام كامل على الفوائد اإلضافية التالية:

حصة األرباح السنوية   •
مكافأة  عيد )عيد األضحى - عيد الفطر( للمسلمين  •

مكافأة العيد )عيدالميالد( للمسيحين   •

القــدرة علــى الحفــاظ علــى الموظفيــن وكســب والئهــم عنصــران نطمــح للبنــاء عليهمــا، وبالتالــي منحهــم 
االمتيــازات المذكــورة أعــاله وتعويــض جهودهــم اإلضافيــة. كمــا أن العمــل الجــاد هــو عنصــر هــام لالحتفــاظ 

بالموظفيــن، وتحفيزيهــم وتعميــق والئهــم لصافــوال.

تمنــح مجموعــة صافــوال مكافــأة األداء الســنوية لموظفيهــا، وتجــري اإلدارة تقييــم شــبه ســنوي ومراجعــات 
ألداء العمــل لكافــة الموظفيــن. وقــد أجريــت مراجعــة شــاملة ألداء وتطــور 99-100٪ مــن الموظفيــن خــالل 

فتــرة إعــداد التقريــر 2013/2012. 

نســبة الراتــب األساســي للرجــال مقارنــة بالنســاء فــي فئــات العمالــة مماثلــة تســاوي )1:1( وعلــى وجــه التحديــد 
ــكل  ــغيل تش ــركة التش ــي ش ــة ف ــوة العامل ــت الق ــال كان ــي ح ــاث. وف ــا اإلن ــل فيه ــي تعم ــق الت ــي المراف ف

الذكــور فقــط ، فــإن مســألة المســاواة فــي األجــور تصبــح غيــر ذات صلــة.

علــى  العاملــة  القــوى  صافــوال  فــي  والســالمة  الصحــة  ولجنــة  للموظفيــن  المشــتركة  اإلدارة  تحفــز 
المشــاركة  فيمــا يتعلــق بتحديــد المخاطــر ذات الصلــة فــي بيئــة العمــل. وعــادة مــا يكــون ممثلــي العمــال 
علــى درايــة بمعاييــر الصحــة والســالمة، والمخاطــر ذات الصلــة ببيئــة العمــل والتــي تنعكــس علــى طبيعــة 
األعمــال واألنشــطة ضمــن المجموعــة. وينــاط بممثلــي الموظفيــن التحــدث عــن كافــة القــوى العاملــة فــي 

المجموعــة. 

تتلخــص مســؤوليات لجنــة الصحــة والســالمة المشــتركة فــي مجموعــة صافــوال بتحديــد مخاطــر العمــل 
بالدرجــة األولــى، ومــن ثــم تقييــم المخاطــر المحتملــة، والتوصيــة باتخــاذ التدابيــر الصحيحــة ومتابعــة تنفيــذ 

التوصيــات.  

والســالمة  للصحــة  مشــتركة  إدارة  لجنــة  صافــوال  مجموعــة  فــي  التشــغيلية  الشــركات  كافــة  لــدى 
للموظفيــن مخصصــة للنظــر فــي المهــام المذكــورة أعــاله. يشــكل العاملــون مــا بيــن 5 إلــى 20٪ مــن اللجنــة 
فــي كل شــركة باســتثناء اإلدارة العامــة للمجموعــة؛ ومــرّد ذلــك إلــى انخفــاض مخاطــر الصحــة والســالمة 

ــة . ــي االدارة العام ــزاول ف ــي ت ــطة الت ــة األنش ــًا لطبيع تبع
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نبذة تعريفية عن البرنامج 
اسم 

الشركة 

شــهادة فــي التوزيــع بالتجزئــة: هــذا البرنامــج مخصــص لدعــم الموظــف بمهــارات التدريــب المهنــي    •

ــع  ــى 3 مواضي ــي عل ــج التدريب ــز البرنام ــع. ويرك ــز التوزي ــة/ مرك ــة للمنطق ــات الوظيفي ــة المتطلب لتلبي

ــخ  ــي وناس ــح الضوئ ــع الماس ــة، وتتب ــة المنطق ــة بيئ ــم طبيع ــارات وفه ــاء المه ــيات بن ــمل أساس تش

ASN، وقيــادة الفريــق والمهــارات اإلشــرافية.

ــن  ــرة. ويتضم ــون ألول م ــن يعين ــدراء الذي ــع الم ــج م ــذا البرنام ــب ه ــة: يتناس ــي إدارة التجزئ ــهادة ف ش  •

موضــوع التدريــب مهــارات اإلدارة األساســية. والبرنامــج عبــارة عــن مزيــج مــن الفصــول الدراســية 

العمــل.  ومهمــات 

دبلــوم فــي إدارة التجزئــة: برنامــج تطويــر قيــادي صمــم للمــدراء المحتمليــن فــي العمليــات والذيــن   •

ســيتولون دورًا أكبــر فــي إدارة عمليــات التجزئــة واألعمــال.

شهادة في مهارات القوى العاملة: برنامج صمم للموظفين ضمن مستوى مبتدئ.   •

برنامــج التطويــر اإلداري: برنامــج تطويــر صمــم لتجهيــز الموظفيــن المحتمليــن لتولــي دورهــم الجديد   •

ــي اإلدارة. ف

برنامــج التطويــر لــإدارة الوســطى: برنامــج صمــم لتطويــر الموظفيــن المحتمليــن والمــدراء الحالييــن   •

ــن.  ــدراء فاعلي ــادة وم ــوا ق ليكون

برنامــج تطويــر القــادة والتنفيذييــن: ورشــة عمــل تمتــد علــى مــدار ثالثــة أيــام تهــدف إلــى دعــم نــواب   •

الرئيــس والمــدراء وكبــار المــدراء فــي شــركة بنــده لتعريفهــم بنقــاط القــوة وفــرص التطويــر اســتنادًا 

إلــى الكفــاءات العليــا والقياديــة فــي الشــركة.

ــي  ــى تبن ــاعدتهن عل ــات ومس ــر أداء الموظف ــص لتطوي ــج مخص ــات: برنام ــر للموظف ــج التطوي برنام  •

ممارســات فــي كفــاءة العمــل، والعمــل بــروح الفريــق وإدارة األفــراد. 

شركة 
العزيزية بنده 

المتحدة

التدريب والتطوير لموظفينا

طورت مجموعة صافوال من خالل قسم التدريب والتطوير مجموعة من البرامج المخصصة إلدارة مهارات الموظفين على 
المدى الطويل، وتدعم استمرارية قدرتهم على العمل وتساعدهم على إدارة الجوانب ذات الصلة بوظائفهم. 

الجدول أدناه يستعرض بعضًا من برامج التدريب التي توفرها كل شركة في المجموعة:
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برنامــج المتــدرب اإلداري: برنامــج تدريبــي يمتــد مــن 12 إلــى18 شــهرا للخريجيــن الجــدد مــع التركيــز علــى   •

ــة. ــح المجموع ــاف لصال ــة المط ــي نهاي ــتصب ف ــي س ــة الت ــة والفني ــاءات اإلداري الكف

التطويــر المســتمر: صمــم البرنامــج لضمــان اســتمرار عمليــة التطويــر وبالتالــي تحديــث المهــارات   •

تدريبيــة متقدمــة. يأتــي بصــورة دورة  أو  العمــل  أثنــاء  التدريــب  اإلداريــة والمؤهــالت. عــادة مــا يكــون 

ــن أداًء  ــل الموظفي ــا ألفض ــّور خصيص ــم ط ــب منظ ــج تدري ــب اإلداري:  برنام ــط للتعاق ــر التخطي تطوي  •

ضمــن فئــة اإلدارة اســتنادًا إلــى خطــة تطويــر فرديــة. 

 شركة عافية 
العالمية 

برنامج المتدرب اإلداري   •

برنامج »جامعات« لمستوى المدير التنفيذي    •

برنامج »جامعات« لمستوى المدير اإلداري  •

تركز هذه البرامج على بناء الكفاءات للموظفين الذين لديهم القدرة على النمو وتطوير مهاراتهم 

الشركة 
المتحدة 

للسكر 

برنامــج المتــدرب اإلداري: برنامــج مصمــم لمــدراء المســتقبل فــي مجموعــة صافــوال، ويمتــد هــذا   •

البرنامــج علــى مــدار 18 شــهرا برؤيــة وخطــة مهنيــة واضحــة تســتند علــى نتائــج التقييــم. 

دورة تطويــر فــي اللغــة اإلنجليزيــة: صممــت هــذه الــدورة علــى  وجــه التحديــد للموظفيــن فــي   •

ــم  ــال. ويت ــارات االتص ــين مه ــدف تحس ــك به ــن؛ وذل ــن اآلخري ــركات والموظفي ــات الش ــام عملي أقس

تقديــم الــدورات فــي مقــر الشــركة مــن قبــل مدربيــن ذوي خبــرة ومؤهليــة

شركة صافوال 
ألنظمة 

التغليف 

برنامج المتدرب اإلداري: لتوظيف وتطوير الشباب الخريجين  •

بوابة التعليم اإللكترونية: صممت لتحديد الدورات المختلفة التي يحتاجها الموظفون.  •
اإلدارة العامة 

للمجموعة 
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2013 2012

7,348 موظف   4,344 موظف

46% من إجمالي القوى العاملة  32% من إجمالي القوى العاملة  

مكافحة الفساد

ــة  ــي وثقاف ــار أخالق ــا إلط ــالل تبنيه ــن خ ــاد م ــة الفس ــان مكافح ــى ضم ــة عل ــز إدارة المجموع ترك
ــة  ــة الداخلي ــر وإدارات للمراجع ــة وإدارة المخاط ــة للمراجع ــود لجن ــب وج ــاتية، بجان ــل مؤسس عم
ــى  ــزام عل ــة واإللت ــة وإدارة للحوكم ــركات الفرعي ــة والش ــتوى المجموع ــى مس ــر عل وإدارة المخاط
مســتوى المجموعــة، حيــث تعمــل كل هــذه األجهــزة بشــكل متناغــم للحــد مــن هــذه المخاطــر 
ــة.  ــة الداخلي ــال للرقاب ــام فع ــراءات ونظ ــود إج ــن وج ــد م ــالل التأك ــن خ ــدوث م ــن الح ــا م ومنعه
ــة  ــة العربي ــا بالمملك ــي عملياته ــة ف ــة للمجموع ــم المالي ــة القوائ ــم مراجع ــك، يت ــن ذل ــاًل ع فض
ــي  ــركات ف ــع ش ــل أرب ــن أفض ــة م ــركة مراجع ــق ش ــن طري ــارج ع ــي الخ ــا ف ــعودية وعملياته الس
مجــال التدقيــق والمراجعــة وهــي شــركة برايــس ووترهــاوس كوبــرز PWC، عــالوة علــى ذلــك، 
ــى  ــة عل ــة والموافق ــاهمين بالمراجع ــة للمس ــة العام ــة والجمعي ــس ادارة المجموع ــوم مجل يق
القوائــم الماليــة والمكافــأة الســنوية ألعضــاء مجلــس اإلدارة والمعامــالت مــع أطــراف ذات عالقــة 
وأداء المجموعــة ســنويًا.  وننــوه أن فــي هــذا التقريــر لــم يتــم إجــراء تحليــل كلــي بالنســبة المئويــة 

ــاد.  ــق بالفس ــر تتعل ــق بمخاط ــا يتعل ــال فيم ــدات األعم لوح

باإلضافة إلى ذلك، فإن عملية التوثيق جاءت ضمن المبادئ التوجيهية لشهادة اآليزو 9001: 2008، والتي تساعد في اكتشاف 
قضايا تتعلق بالفساد ويتم هذا اإلجراء مرتين في السنة. 

الجدول أدناه يوضح إجمالي األرقام والنسب للقوى العاملة في شركة العزيزية بنده المتحدة ، والذين حصلوا على دورات 
تدريبية حول السياسات واإلجراءات المتبعة في مكافحة الفساد.  

أعلــى معــدل لحــوادث الســرقة مــن قبــل العمــالء حدثــت فــي متاجــر البيــع بالتجزئــة التابعــة لشــركة العزيزيــة بنــده المتحــدة. 
وخــالل الفتــرة المشــمولة بالتقريــر، وصــل عــدد حــوادث الســرقة مــن قبــل العمــالء إلــى أكثــر مــن 10,000 حالــة، فــي حيــن بلغــت 
ــة. وقــد وضعــت خطــة عمــل لمواجهــة حــوادث الفســاد تتيــح  ــر مــن 400 حال حــاالت الســرقة مــن قبــل الموظفيــن إلــى أكث

التحقــق والتوثيــق باالســتناد إلــى لوائــح قانــون العمــل.
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العمل بجدية لتعزيز كفاءة القوى العاملة 

لتعزيــز مبــادئ المســؤولية االجتماعيــة للشــركات، أوجــدت صافــوال بيئــة عمــل صحيــة تقــدر وتحفــز 
الموظفيــن وتعــزز العالقــات بيــن الموظفيــن والشــركة. وتنظــم مجموعــة صافــوال فعاليــات 
اجتماعيــة مثــل »يــوم األســرة« حيــث نظمــت زيــارة موظفــي المجموعــة وعائالتهــم إلــى متحــف 
فقيــه المائــي فــي جــدة فــي شــهر فبرايــر مــن العــام 2013، وتضمنــت الفعاليــة عــددًا مــن األنشــطة 
الترفيهيــة والتعليميــة ألطفــال الموظفيــن، المتعلقــة بالكائنــات البحريــة. وشــارك فــي هــذه 

ــًا. ــة 198 موظف الفعالي

 برنامج قرض المساكن للموظفين 

أطلق في العام 1992.   •
يتضمــن البرنامــج منــح قــرض بــدون فوائــد عبــارة عــن 50 راتــب أساســي، ويصــل فــي حــده األدنــى إلــى   •
500 ألــف ريــال ســعودي والحــد األقصــى إلــى 2.5 مليــون ريــال، يتــم توفيرهــا مــن قبــل المجموعــة، 

ويتــم تســديده خــالل 120 شــهرا )10 ســنوات(. 

وضع البرنامج بالتعاون مع  بنك  محلي   •
تعــوض صافــوال بموجبــه مــا يعــادل 24 راتــب أساســي وقــد تمــت تســوية جميــع الحــاالت المقدمــة   •

ــك. ــا لذل ــن 2012 و 2013 وفق ــي العامي ف

ــوارئ  ــاالت الط ــع ح ــل م ــدراء( للتعام ــمل الم ــن )ال يش ــار الموظفي ــص  لصغ ــدوق مخص ــذا الصن ه  •
التــي قــد يواجهونهــا أو عائالتهــم والتــي تتطلــب مســاعدات ماليــة فوريــة. 

تقــدم المســاهمات الشــهرية الطوعيــة مــن مختلــف فئــات الموظفيــن. قــدم الصنــدوق الدعــم   •
ــرب   ــا يق ــت م ــي بلغ ــام 2013/2012 والت ــي الع ــددة ف ــر المح ــتوفت المعايي ــي اس ــاالت الت ــع الح لجمي

ــال .  ــون ري ملي

برامج مجموعة صافوال للموظفين

1/ برنامج قرض المساكن  للموظفين

2/ برنامج صافوال التكافلي للموظفين    
       في حال الوفاة والعجز الدائم أو الجزئي 

3/ صندوق تكافل للموظفين
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مسؤولية السوق 

ــتدامة،  ــة مس ــة عالق ــى إقام ــرص عل ــوال تح ــإن إدارة صاف ــك ف ــات، لذل ــق النجاح ــا لتحقي ــي طريقن ــا ه ــع عمالئن ــا م عالقتن
ونحــرص علــى تحقيــق هــذا الهــدف مــن خــالل التواصــل المســتمر مــع عمالئنــا واالســتماع إلــى مالحظاتهــم حــول منتجاتنــا 
والخدمــات المقدمــة، والتجــاوب مــع مقترحاتهــم وتلبيــة احتياجاتهــم. كمــا أننــا نهــدف إلــى تعزيــز ثقــة عمالئنــا مــن خــالل 
تقديــم منتجــات وخدمــات عاليــة الجــودة والتأكــد مــن أن جميــع الشــركات العاملــة تحــت مظلــة صافــوال  تســير بخطــى 

النجــاح والتطــور، فضــاًل عــن التــزام صافــوال الصــارم بالقيــم والرســالة والرؤيــة علــى وجــه الخصــوص.

كمــا أن صافــوال تضــع »سياســة االلتــزام بســرية المعلومــات« فــي موضعهــا الصحيــح،  وتتعامــل اإلدارة مــع هــذه المســألة 
كأولويــة قصــوى لضمــان وصــول المعلومــات للعمــالء بغايــة الســرية. وتغطــي هــذه المعلومــات عمليــات المجموعــة، 
والنظــم المحاســبية، وبيانــات البحــوث، وبيانــات تنفيــذ المشــاريع، وبيانــات اإلنتــاج، وبيانــات التســويق، والتوقعــات الماليــة 
ــًا مــن الشــركات التابعــة  ــر، لــم تشــهد أي ــرة المشــمولة بالتقري ــات العمــالء، وغيرهــا. وخــالل الفت الحاليــة والمســتقبلية، وبيان

ــالء. ــات العم ــدان بيان ــراق أو فق ــة باخت ــال مرتبط ــدم امتث ــاالت ع ــامها  ح ــة أو أقس للمجموع

ــق  ــا يتعل ــة م ــودة وخاص ــر الج ــى معايي ــع أعل ــا م ــة منتجاتن ــق كاف ــان تواف ــى ضم ــعى إل ــوال نس ــة صاف ــي مجموع ــن ف ونح
منهــا بالجوانــب الصحيــة والســالمة المنصــوص عليهــا بالنســبة للمنتجــات أو الخدمــات المقدمــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
وضعــت شــركة صافــوال ألنظمــة التغليــف سياســات وبرامــج خاصــة تتعلــق بضمــان والء العمــالء واالحتفــاظ بهــم مــن خــالل 

ــالء.  ــات العم إدارة عالق

وفيما يلي بعض معايير الجودة التي طبقتها شركات صافوال، وتشمل:

شهادة األيزو 9001:2008، وشهادة اآليزو 22000:2005، وشهادة اآليزو 14001:2004   •
ومواصفــات اتحــاد تجــار التجزئــة البريطانييــن. وباإلضافــة إلــى هــذه المعاييــر الدوليــة، فــإن معاييــر الهيئــة  الســعودية   •

للمواصفــات و المقاييــس تطبــق وبدقــة. 

ــال،  ــة األعم ــع محفظ ــالل تنوي ــن خ ــتدامة م ــق االس ــى تحقي ــر إل ــذه المعايي ــالل ه ــن خ ــتراتيجي م ــه االس ــدف التوج ــا يه كم
واالســتماع إلــى عمالئنــا والبنــاء علــى مالحظاتهــم لتطويــر منتجاتنــا وعروضنــا بشــكل مســتمر يتناســب مــع احتياجاتهــم، 

ــات.   ــالمة للمنتج ــودة والس ــين الج ــى تحس ــة عل والمحافظ

وتركــز شــركة صافــوال ألنظمــة التغليــف علــى تنميــة رأس المــال البشــري والتدريــب وابتــكار وتطويــر منتجــات تحمــل جــودة 
ــورة  ــل ص ــوارد بأفض ــات والم ــتخدام المعلوم ــة، واس ــة التجاري ــورة العالم ــمعة وص ــز س ــن تعزي ــاًل ع ــة، فض ــا التجاري عالمته

ــة. ممكن
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2013 2012

2.411.775  ريال  2.492.843  ريال 

نوع المخالفة 
انتهاء بطاقات التأمين الصحي 

انتهاء صالحية بعض المواد والمواد الغذائية وإنتاج منتجات دون وضع شعار الشركة أو مصدر اإلنتاج

تدني مستوى النظافة 

ضعف الصيانة الالزمة ألنظمة مكافحة الحرائق والمباني والمعدات وغيرها  

وفي هذا الصدد، تقدم شركة عافية العالمية تدريبًا يركز على العمالء لتحقيق األهداف التالية: 

فهم وتطبيق نهج يركز على العمالء   .1
2.  تحسين خدمات العمالء والعمليات الداخلية 

3.  حل الشكاوى من منظور عملي وإنساني 
إيجاد فرص شراء إضافية تضيف قيمة للعميل    .4

إدارة التوقعات وتجاوزها    .5
 

ــر 20 موظفــا. وتهــدف الخطــط المســتقبلية  ــرة المشــمولة بالتقري وصــل إجمالــي عــدد المتدربيــن فــي الفت
تدريــب المزيــد مــن الموظفيــن فــي هــذا الجانــب. 

وكمــا ســبق ذكــره، لــم تشــهد شــركات صافــوال وأقســامها فــي الفتــرة مــن 2013/2012 حــاالت عــدم االمتثــال 
ــات ،  ــى المنتج ــات عل ــات المعلوم ــع ملصق ــات، ووض ــات والخدم ــن المنتج ــات ع ــة بمعلوم ــات متصل أو غرام

والتشــريعات المتعلقــة بالتســويق واالتصــاالت، وتوفيــر واســتخدام المنتجــات والخدمــات. 

ــت  ــا دفع ــدة بأنه ــده المتح ــة بن ــركة العزيزي ــادت ش ــد أف ــة، فق ــة العام ــن واألنظم ــق بالقواني ــا يتعل وفيم
ــدد.  ــذا الص ــي ه ــات ف غرام

وفيما يلي جدول يبين  قيمة هذه الغرامات:

تــم دفــع هــذه الغرامــات ضــد الحــاالت التاليــة جــراء عــدم االمتثــال مــن قبــل شــركة العزيزيــة بنــده المتحــدة، 
وهي:

»تخضــع برامــج المســؤولية االجتماعيــة للشــركات لدينــا إلــى عملية مراقبة مســتمرة  
مــن أجــل االســتثمار فــي برامــج المســؤولية االجتماعيــة للشــركات التي تعالــج قضايا 
ــة  ــؤولية االجتماعي ــطة المس ــورت أنش ــنين تط ــر الس ــى م ــددة. وعل ــة ومح جوهري
ــتراتيجية  ــر اس ــج أكث ــى برام ــص إل ــري الخال ــل الخي ــن العم ــا م ــركات و برامجه للش
تعالــج قضايــا جوهريــة محــددة ذات صلــة بالمجتمــع. وباإلضافــة إلــى ذلــك، ومــن 
خــالل المراقبــة المســتمرة، نحــن نســعى جاهديــن لتحســين هــذه المبــادرات لتلبيــة 
ــة  ــى إضاف ــج إل ــذه البرام ــدف ه ــل. وته ــورة أفض ــة بص ــاب المصلح ــات أصح احتياج

قيمــة، وتغييــر نمــط الحيــاة ورفــع مســتوى المجتمــع المحلــي.« 

موفق  جمال
الرئيس التنفيذي لشركة العزيزية بنده المتحدة 
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قيمة التبرعات خالل فترة إعداد التقرير بالريال السعودي

911.000 شركة عافية العالمية 

1.215.576 شركة العزيزية بنده المتحدة 

17.387 اإلدارة العامة للمجموعة  

مجتمعاتنا 

ــد  ــا. وق ــركات لدين ــة للش ــؤولية االجتماعي ــطة المس ــات وأنش ــن ممارس ــيا م ــزءا أساس ــه ج ــل في ــذي نعم ــع ال ــل المجتم يمث
قامــت مجموعــة صافــوال بالعديــد مــن البرامــج الخيريــة، والتواصــل مــع العديــد مــن األطــراف وإفــادة فئــات مختلفــة مــن 
ــة،  ــة، والحكوم ــر الربحي ــات غي ــن المنظم ــع كل م ــاون م ــرة تع ــاءت ثم ــج ج ــذه البرام ــة. وه ــات المحلي ــي المجتمع ــراد ف األف

ــة. ــة المختلف ــة والتعليمي ــات الطبي والمؤسس

وقــد اتبعــت بعــض متاجــر البيــع بالتجزئــة التابعــة لشــركة العزيزيــة بنــده المتحــدة وشــركة عافيــة العالميــة مبــدأ صافوال في 
رد الجميــل للمجتمــع وبالتالــي لدينــا شــركات قدمــت تبرعــات عديــدة مــن خــالل تقديــم منتجــات الســكر والزيــت ومنتجــات 

اســتهالكية اخــرى.

ــة  ــالب لمواصل ــة الط ــى رعاي ــتملت عل ــة اش ــطة المجتمعي ــن األنش ــدد م ــت بع ــة اضطلع ــإن المجموع ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي وم
ــة.  ــات الخاص ــراد ذوي االحتياج ــة لألف ــتلزمات الطبي ــر المس ــرات، وتوفي ــية والمختب ــول الدراس ــز الفص ــم، وتجهي تعليمه

وعــالوة علــى ذلــك ، شــاركت المجموعــة برعايــة المؤتمــرات والمعــارض، وهــذا يعكــس التــزام صافــوال تجــاه المجتمــع ودعــم 
القضايــا المجتمعيــة األكثــر تأثيــرا.  

الجدول أدناه يوضح حجم التبرعات المقدمة من شركات صافوال

ــة،  ــات االجتماعي ــن المؤسس ــد م ــع العدي ــوال م ــدات صاف ــع تعاق ــى جمي ــوء عل ــة الض ــة التالي ــي الصفح ــدول ف ــلط الج يس
وطبيعــة المشــاركة، والمســتفيدين، وتكلفــة المشــاركة المعنيــة. تــم تحديــث المعلومــات خــالل الفتــرة المشــمولة بالتقريــر 
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اإلنجازات والمساهمات 
النقدية  نوع الدعم  اسم المؤسسة 

•  تقديم دعم مالي بقيمة 
215.000 ريال

•  بناء وتجهيز غرفتين دراسيتين 

تجهيز المختبرات والفصول الدراسية الستيعاب 
60 طالبًا باإلضافة إلى توفير أجهزة الكمبيوتر 

للموظفين في دار الزهراء ودار البغدادية
جمعية البر

•  دعم مالي قدره 150.000 ريال 
اإلنجازات: 

     وضع خطة عالجية لـ 15 طفاًل، 
إعداد تقرير مرحلي شهري، 

المتابعة والتحقق من نسبة 
نجاح برنامج إعادة التأهيل

توفير جلسات عالجية تأهيلية لـ 9 أطفال بمعدل 
12 جلسة لكل طفل لمدة 6 أشهر

برنامج قدرات 
الطفولة )كاب(

•  دعم مالي قدره : 300.000 ريال 
اإلنجازات: 

    وضع خطة عالجية لـ 10 أطفال 
•  إعداد تقارير دورية

•   المتابعة 

توفير التعليم لـ 10 طالب لمدة سنة دراسية 
كاملة مركز جدة للتوحد 

•  دعم مالي قدره: 200.000 ريال  
اإلنجازات: 

شراء معدات طبية لـ 80 من    
ذوي االحتياجات الخاصة 

بما في ذلك: أجهزة السمع 
والكراسي المتحركة 

واألطراف االصطناعية وغيرها. 

شراء المعدات واإلمدادات الطبية لألفراد ذوي 
االحتياجات الخاصة

جمعية زمزم 
للخدمات الصحية 

التطوعية الخيرية

•  دعم مالي قدره: 200.000 ريال 
أنفق منه  120.000 ريال 

اإلنجازات: 
تمويل مساعدي البحث، شراء   

السجالت الرقمية، تسجيل 
الصوت، التصوير، شراء دمى، 

تقديم المساعدة المادية 
للمشاركين في المشروع، 

اختبارات النمو، فحوصات 
السمع، وشراء كتب 

وقرطاسية 

دعم برامج البحوث الطبية والسريرية بهدف 
تطوير أدوات التشخيص الخاصة بالنطق 

مركز جدة للنطق 
والسمع )جش(

•  دعم مالي قدره: 25.000 ريال 

شاركت صافوال في يوم “مرشدات” في 
المملكة العربية السعودية الذي أقيم في 

فبراير 2012 تحت شعار “كلنا يمكن أن نسهم 
بتغيير األرض بشكل أفضل”.

جمعية مرشدات 
المملكة العربية 

السعودية 

•  دعم مالي قدره: 150.000 ريال  رعاية دورة الملتقى التي جرت في مايو 2012 ملتقى أخالقيات 
العمل واألعمال 

•  دعم مالي قدره: 100.000 ريال 
المساهمة في البحوث العلمية لقسم 

الهندسة وعقد الحفل السنوي لتكريم الطالب 
المتفوقين في مايو 2012

قسم الهندسة 
في جامعة الملك 

عبد العزيز

دعم صافوال للمؤسسات االجتماعية في عام 2012 
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•  دعم مالي قدره: 1٧.500 ريال 

دعم برنامج إدارة مخرجات البيانات اإلحصائية: 
يهدف إلى توفير قاعدة بيانات وخدمات للبحوث 

والبيانات اإلحصائية المتقدمة. 
- الموقع متاح للباحثين لالستفادة منه في 

تجميع الدراسات واإلحصائيات حول األفراد 
ذوي اإلعاقة البصرية. وسيكون هذا أول مركز 

متخصص في المملكة لتوفير المعلومات 
للتحليل اإلحصائي المخصص لألفراد الذين 

يعانون من إعاقة بصرية 

جمعية إبصار 
الخيرية 

•  دعم مالي قدره: 10.000 ريال

تقديم الدعم المادي لرحلة المعلم المتميز إلى 
تركيا لمدة 15 يومًا والتي كان بطلها المدرس 

ماجد علي آل خثيم.  وقد تم اختيار السيد 
ماجد من بين 20 مدرس متميز من قبل وزارة 

التربية والتعليم. وقد تم ترشيحه نظرًا لتميزه 
في تقديم الخدمات في مجال التربية الخاصة 

ودعم الطالب ذوي القدرات الفكرية الخاصة. 

وزارة التربية 
والتعليم

دعم صافوال للمؤسسات االجتماعية في عام 2012  34



اإلنجازات والمساهمات 
النقدية  نوع الدعم  اسم المؤسسة 

دعم مالي قدره: 300.000 ريال   •
التكفل بتوفير الرعاية التعليمية لعشرة طالب 

مصابين بالتوحد لمدة سنة دراسية كاملة لعام 
2013 و 2014

مركز جدة للتوحد

دعم مالي قدره: 150.000 ريال  •
دعم برنامج قدرات الطفولة )كاب(، عبر التكفل 

بجلسات العالج إلعادة تأهيل عشرة أطفال 
بمعدل 11-12 جلسة لكل طفل 

برنامج قدرات 
الطفولة )كاب(

دعم مالي قدره: 200.000 ريال   •
توفير المعدات الطبية لـ 66 فردًا من ذوي 

االحتياجات الخاصة. 

 جمعية زمزم 
للخدمات الصحية 

التطوعيةالخيرية

دعم مالي قدره: 30.000 ريال   •

رعاية حملة  'امرأة آمنة، مجتمع آمن' التي 
أطلقت في فبراير عام 2013. وتهدف الحملة إلى 

نشر الوعي حول دور وأهمية إشراك المرأة في 
جميع القطاعات، وفي الوقت نفسه ضمان 

تذليل أي عقبات من شأنها أن تحد من إمكانيات 
المرأة. العنف المنزلي هو عقبة رئيسة واحدة 

يمكن أن تعوق مشاركة المرأة وتؤثر سلبًا على 
قدرتها على إظهار إمكانياتها الكاملة.

جمعية مرشدات 
المملكة العربية 

السعودية 

دعم مالي قدره: 150.000 ريال   •

رعاية الملتقى والمعرض الوطني الثاني لألسر 
المنتجة، تحت شعار نحو بناء فكر »صنع في 

السعودية«. وقد نظم الملتقى الغرفة التجارية 
والصناعية بجدة  في فندق هيلتون في مايو 

2013. وناقش الملتقى األهمية االستراتيجية لألسر 
المنتجة بمشاركة صاحب السمو الملكي األمير 

مشعل بن ماجد آل سعود محافظ مدينة جدة 
ومعالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وزير 

الشؤون االجتماعية والعديد من رجال األعمال 
والمتخصصين الممثلين عن القطاعين العام 

والخاص.

ملتقى ومعرض 
األسر المنتجة 

دعم مالي قدره: 4.000 ريال  •
رعاية حفل جمع التبرعات الذي أقيم في 

العاصمة األردنية عمان في 20 يونيو 2013
جمعية سنا لذوي 

االحتياجات الخاصة 

دعم صافوال للمؤسسات االجتماعية في عام 2013 
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أكياس سكر  كراتين زيت  السنة 

1.400 800 2012

2.000 1.000 2013

2013   المستفيدون  2012 المشروع 

جمعية األطفال المعاقين   •
جمعية تراحم لدعم أسر السجناء  • 10,194,707  دع الباقي لهم 6,710,272

جمعية البر »مدن المملكة«   •
الجمعية الخيرية للزواج   •

جمعية رعاية األيتام في مكة   •
جمعية الفيصلية   •

جمعية المتقاعدين   •

1,187,550 800,000  قافلة بنده الخيرية

جمعية البر »مدن المملكة«   •
الجمعية الخيرية للزواج   •

جمعية رعاية األيتام في مكة   •
الجمعية الفيصلية   •

جمعية المتقاعدين  •

100,000 80,000 حملة العيد

توزيع منتجات صافوال على المؤسسات الخيرية 
خالل شهر رمضان في عام 2012 و 2013

تخصــص مجموعــة صافــوال مســاعدات ماليــة أو منتجــات غذائيــة دعمــًا للمجتمعــات المحليــة )المؤسســات االجتماعيــة علــى 
ــه التحديد(.  وج

ويبيــن الجــدول أدنــاه المشــاريع الخيريــة التــي قامــت بهــا شــركة العزيزيــة بنــده المتحــدة موضحــة بالســنة وكميــة المنتجــات 
ــتفيدين. المقدمة والمس

حاليــا، ال توجــد برامــج فــي صافــوال أو أي مــن الشــركات التابعــة لهــا لتقّييــم تأثيــر عملياتها فــي المجتمعــات. وبالنســبة  لبعض 
األنشــطة التــي نقــوم بهــا فــإن أثرهــا علــى المجتمعــات محــدود بشــكل عــام. ومــع ذلــك، أطلقــت شــركة العزيزيــة بنــده 
المتحــدة عــدة  برامــج لتقييــم أثــر عملياتهــا، وقــد كان برنامــج المتســوق الســري أحدهــا. وتتمتــع هــذه البرامــج بالعديــد مــن 
المزايــا وتعطــي رجــال األعمــال قــدرًا مــن االســتفادة مــن تقييــم عــدة جوانــب مــن أداء الموظــف، مــن خــالل فهــم االتجاهــات 
الشــرائية للعمــالء، وكيــف ينظــر عمــالء بنــده إلــى الشــركة ومــا يمكــن القيــام بــه مــن حيــث البنــاء علــى نقــاط القــوة وتحســين 

نقــاط ضعفهــا لتوفيــر أفضــل الخدمــات، وبالتالــي خلــق قيمــة لقاعــدة العمــالء.

ــاح لتحديــد مجــاالت التحســين،  ــة التشــغيل هــو المفت باإلضافــة إلــى كل مــا ســبق، فــإن تقييــم مســتوى الخدمــة فــي حال
والتــي ســتنعكس إيجابــًا فــي نهايــة المطــاف علــى خطــط األعمــال طويلــة المــدى وااللتزامــات أو علــى اســتراتيجية األعمــال. 
ويمكــن أن تســاعد كل هــذه النتائــج مجتمعــة شــركة العزيزيــة بنــده أو أي منظمــة أخــرى علــى اكتشــاف موقعهــا داخــل 
ــال  ــو األعم ــة، ونم ــة التجاري ــورة العالم ــين ص ــي تحس ــة ف ــة النهائي ــهم المحصل ــا تس ــيها. كم ــاف منافس ــوق، واستكش الس

ــة. ــة التجاري ــز أداء العالم ــن وتعزي ــاظ بالموظفي ــالء واالحتف ــة، ووالء العم التجاري
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فئة اإلعاقة نوع العمل 

 حركية األعمال اإلدارية/ سنترال/ إدخال البيانات

إنتاج/ مساعد مشغل/ التعبئة والتغليف سمعية

إنتاج/ مساعد مشغل عقلية

1/ مركز صافوال لتمكين األشخاص ذوي االعاقة
       )مكين(

إن العمــل علــى دعــم المجتمــع المحلــي وتمكيــن أفــراده بالمهــارات، إلــى جانــب إثبــات فــرص العمــل هــو جوهــر اهتمامنــا 
فــي مجموعــة صافــوال ولهــذا الغــرض أسســت صافــوال مركــز مكيــن. ويضطلــع هــذا المركــز بمهمــة إنســانية نبيلــة تتمثــل 
بتدريــب وتوظيــف األفــراد مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة ممــا يعــزز مــن تكافــؤ الفــرص. كمــا يهــدف المركــز إلــى إيجــاد فــرص 

عمــل لهــذه الفئــة ليــس فــي شــركات مجموعــة صافــوال فقــط، بــل أيضــًا فــي الشــركات األخــرى.  

بــدأت المبــادرة فــي العــام 2010 حيــث اســتهدفت فــي ذلــك الوقــت 100 شــخص مــن ذوي اإلعاقــة. وفــي العــام 2011، تــم   •
تدريــب 144 شــخص وتوفيــر فــرص العمــل لهــم فــي المركــز، وهــذا مــا شــكل زيــادة قدرهــا 44 فــردًا مــا يمثــل أكثــر مــن 
ــوال  ــة لصاف ــات التابع ــن المؤسس ــدد م ــي ع ــحًا ف ــف 4٧ مرش ــم توظي ــًا، ت ــام أيض ــس الع ــي نف ــتهدف. وف ــدد المس الع

ــا(.  ــة له ــركات التابع ــوال أو الش ــة صاف ــة بمجموع ــن اإلدارة العام ــمل التعيي ــم يش )ل

ــدء  ــذ ب ــام 2013، ومن ــي الع ــة و 140 ف ــن ذوي اإلعاق ــخصًا م ــغيل 121 ش ــب وتش ــن بتدري ــز مكي ــام مرك ــام 2012، ق ــي الع وف  •
المبــادرة، تــم تدريــب وتوظيــف مــا مجموعــه 446 مــن هــذه الفئــة. 

توزيع األفراد العاملين حسب فئات اإلعاقة على النحو التالي: 

الجسدية: ٪2٧   •
البصرية: ٪10   •

العقلية: ٪33   •
السمعية: ٪30   •

ويتم توفير فرص العمل المناسبة  لذوي اإلعاقة. ويبين الجدول أدناه فئة اإلعاقة ومطابقته للفئة الوظيفية األنسب :
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عدد المشاركين 
)الموظفين(

مدرب برنامج المرشد 
والزميل  اسم الشركة  تاريخ عقد الدورة 

16  يونيو 2012 المقر الرئيسي لمجموعة صافوال ربى عنبري

 ماجد بادغيش ومروان 13
 سبتمبر 2012 الشركة المتحدة للسكر غراب

12  شركة العزيزية بنده المتحدة المنطقة خلف مطرفي
 سبتمبر 2012 الشرقية

16  سبتمبر 2012 شركة العزيزية بنده المتحدة مكتب جدة نوف حلواني

صافوال لألغذية )شركة عافية العالمية( خالد عجالن 10  أكتوبر 2012

6  أكتوبر 2012 شركة صافوال ألنظمة التعبئة والتغليف لواء توفيق

7  يناير 2013 المقر الرئيسي لمجموعة صافوال خالد كليبي

المجموع 80

2/ برنامج المرشد والزميل 
برنامــج تدريبــي / إرشــادي موجــه لألفــراد الذيــن يعملــون فــي مجموعــة صافــوال أو شــركاتها التشــغيلية. ويهــدف البرنامــج 
إلــى نشــر الوعــي حــول كيفيــة التعامــل مــع األفــراد مــن ذوي اإلعاقــة وتوفيــر بيئــة تجعلهــم يشــعرون بالراحــة، وتســاعدهم 

فــي تســيير أمورهــم الحياتيــة ، وتســهيل وصولهــم الــى المواقــع التــي يعملــون فيهــا.  

يبرز الجدول أدناه الدورات التي أجراها سفراء برنامج المرشد والزميل لموظفي صافوال.

3/ برنامج دع الباقي لهم 
ــعار  ــت ش ــة تح ــؤولية االجتماعي ــج المس ــار برام ــي إط ــاء ف ــذي ج ــج وال ــذا البرنام ــدة ه ــده المتح ــة بن ــركة العزيزي ــت ش أطلق
ــدأ البرنامــج فــي العــام 2006 بشــراكة مــع جمعيــة األطفــال المعوقيــن. واســتخدمت األمــوال  ــا«. وب »خدمــة المجتمــع واجبن

ــة.  ــات الخاص ــن ذوي االحتياج ــال م ــز لألطف ــاء مرك ــي بن ــده ف ــالء بن ــن عم ــا م ــم جمعه ــي ت الت

باإلضافــة إلــى مــا ســبق، قدمــت الشــركة  الدعــم وبذلــت جهــودًا فــي العديــد مــن برامــج التوعيــة المجتمعيــة األخــرى، ومثــال 
ــه الشــركة مــن تعديــالت فــي مرافقهــا لتكــون بيئــة عمــل مريحــة ومالئمــة لــذوي االحتياجــات الخاصــة.  ذلــك مــا قامــت ب
كمــا أطلقــت برنامــج آخــر هــو قافلــة رمضــان الســنوية التــي تدعــم األســر المحتاجــة وتزودهــم بالمنتجــات الغذائيــة والمــواد 

االســتهالكية األخــرى. 
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متوسط النسبة 
المئوية لإلنفاق على 
الموردين المحليين 

في الفترة المشمولة 
بالتقرير

إجمالي اإلنفاق على الموردين 
المحليين خالل الفترة المشمولة 

بالتقرير )ريال(
اسم الشركة 

%8.5 -8 37.610.000 -31.348.000  شركة عافية العالمية

%84  شركة العزيزية بنده المتحدة 14.400.639.194

 شركة صافوال ألنظمة التغليف 714.000.000  %86

 الشركة المتحدة للسكر 182.899.350 %70

 اإلدارة العامة 52.293.000 %62.5

4/ برنامج إنجاز السعودية
يعتبــر برنامــج إنجــاز الســعودية امتــداد لمؤسســة جونيــور أتشــيفمنت وهــي أكبــر مؤسســة غيــر هادفــة للربــح تــم تأسيســها 
فــي العــام 1919م وتتخصــص فــي تأهيــل الطــالب لســوق العمــل وإطــالق المشــاريع الخاصــة والمعرفــة الماليــة مــن خــالل 
البرامــج التــي تقــوم علــى التجربــة ونقــل الخبــرات العلميــة مــن قبــل متطوعــي القطــاع الخــاص، ويبلــغ عــدد المســتفيدين 

مــن البرنامــج قرابــة 10 مليــون طالــب ســنويًا فــي 100 دولــة حــول العالــم . 

ويوفــر البرنامــج تدريبــًا عمليــًا  فــي عــدة مجــاالت بمــا فيهــا: ريــادة األعمــال، الماليــة، وتجهيــز القــوى العاملــة التــي تهــدف إلــى 
ــال  ــات األعم ــع متطلب ــل م ــات للتعام ــة والجامع ــدارس الثانوي ــطة والم ــدارس المتوس ــة والم ــدارس االبتدائي ــالب الم ــداد ط إع
وتطويــر المهــارات الشــخصية والعمليــة وتدريبهــم فــي ورش عمــل يقودهــا متطوعــون مــن القطــاع الخــاص. ووصــل العــدد 

اإلجمالــي للســاعات التدريبيــة التــي وفرهــا البرنامــج إلــى 2.251 ســاعة اســتفاد منهــا 2.365 طالبــًا خــالل الفتــرة 2013/2012. 

تمكين مجتمعاتنا 
تماشــيا مــع األولويــات الوطنيــة لدعــم الســلع المحليــة، نفــذت كافــة شــركات صافــوال سياســات تهــدف إلــى إنفــاق نســبة 
ــار، 'المســؤولية فــي  أعلــى لدعــم المورديــن المحلييــن  مقابــل المورديــن غيــر المحلييــن، باإلضافــة إلــى وضــع معاييــر االختي

سلســلة اإلمــداد »، الختيــار المورديــن الذيــن تنطبــق عليهــم قيــم وأخــالق مجموعــة صافــوال. 
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إجمالي استهالك الطاقة خالل الفترة المشمولة 
بالتقرير بالكليو واط في الساعة  اسم الشركة 

104.239.499  شركة عافية العالمية

1.170.000.000  شركة العزيزية بنده المتحدة

44.252.749 شركة صافوال ألنظمة التغليف

الشركة المتحدة للسكر 16.300.000

1.781.793   اإلدارة العامة

بيئتنا  

ــن  ــة. ونح ــب البيئي ــا والجوان ــق بالقضاي ــا يتعل ــة فيم ــة خاص ــين أداء المجموع ــرق لتحس ــن ط ــتمرار ع ــوال باس ــث إدارة صاف تبح
ــي كل  ــوال وف ــركات صاف ــي كل ش ــك ف ــذ ذل ــم تنفي ــة. ويت ــا البيئي ــل آثاره ــالل تقلي ــن خ ــا م ــاج منتجاتن ــن إلنت ــعى جاهدي نس

قطــاع مــن القطاعــات التــي نعمــل فيهــا.

استهالك الطاقة لمجموعة صافوال في الفترة المشمولة بالتقرير بـ كيلو واط / ساعة
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اإلنجازات  المبادرات التي نفذت  اسم الشركة 

قيمة التوفير 2012: 
المخطط له:  ٧00.000 ريال 
الفعلي: 13.4٧0.568 ريال 

قيمة التوفير 2013: 
المخطط له: 9.000.000 ريال 
الفعلي: 12.826.٧42 ريال 

برنامج إتقان: نفذته شركة عافية 
قبل 12 عامًا. الغرض منه التوفير في 

التكاليف والخسائر المترتبة على 
عملية اإلنتاج مثل: 

الفاقد في شراء الزيوت مقابل   •
الكمية التي شحنت من المورد 

التحكم بفاقد الزيوت مقابل   •
الكمية المطلوبة

السيطرة على المخلفات   •
الكيميائية. 

الحصول على أسعار جيدة لمواد   •
التغليف مع ترشيد االستهالك 

الحصول على أسعار منخفضة   •
للشحن

شركة عافية العالمية 

إعادة تدوير 20.000 طن من 
الكرتون 

إعادة تدوير ٧.000 إطار 
إعادة تكرير 200 طن  من زيوت 

الوقود  
استثمار أكثر من ٧ ماليين ريال 

لهذا التغيير

تم تنفيذ العديد من المبادرات خالل 
العام 2013: 

إعادة تدوير الكرتون   •
إعادة تدوير اإلطارات   •

إعادة تدوير زيوت الوقود    •
استخدام أكياس قابلة للتحلل  •

     )استبدال أكياس التسوق 
البالستيكية التقليدية بأكياس 

قابلة للتحلل(

شركة العزيزية بنده المتحدة 

اإلنجازات المسجلة غير 
مذكورة في الفترة المشمولة 

بالتقرير 
مالحظة: )ابتداء من ديسمبر 

من عام 2013، تم تنفيذ 
منهجية جديدة لتسجيل 

وقياس هذه العوامل. وعالوة 
على ذلك، تم التعاقد مع 

مستشار بيئي إلجراء دراسة 
شاملة وتحديد المعايير 

والتدابير الالزمة لتنفيذ وتحديد 
األولويات(.

تم تركيب “مكثفات تصحيح   •
معامل الطاقة“ في جميع 

المصانع 
استخدام مياه المبردات في   •

عملية تبريد جميع آالت اإلنتاج 
وكذلك لتبريد المصنع

“مياه المبردات” تستخدم لتبريد   •
جميع اآلالت واالتجاه الجديد 

مؤخرا استخدام المبردات لتبريد 
المصانع

إغالق جميع آالت المصنع عندما   •
توقف اإلنتاج.  

إبقاء جميع األبواب مغلقة في   •
داخل وخارج المصنع لحجز 

البرودة ومنع الهدر. 

شركة صافوال ألنظمة التغليف 

الجهود المبذولة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتخفيضات المحققة
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تقليل خطر الضوضاء،   •
وضغط العمل الشخصي، 
وتقليل اإلضاءة وتخفيض 
ساعات العمل خالل فترة 

الصيف. 
تخفيض ساعات العمل إلى   •

ما متوسطه 60٪ خالل الفترة 
المشمولة بالتقرير. 

تمكين طرف ثالث من   •
الحصول على نتائج تتعلق 

بما يلي: 
أول أكسيد الكربون= 3.6   

جزء في المليون 
ثنائي أكسيد الكبريت= ٧90   

جزء في المليون
أكاسيد النيتروجين = 109.6٧   

جزء في المليون 
جميع انبعاثات أعاله هي   

ضمن حدود الرئاسة العامة 
لألرصاد وحماية البيئة. 

وسيتم توفير المزيد من 
السجالت. البيانات عن العام 

2012 ليست متاحة.

تطبيق معايير شهادة اآليزو: 14.001 
والحصول على شهادة االمتثال: تم 

تقييم جميع الجوانب والتحكم بها، 
فضاًل عن إجراء صيانة شاملة توفير 

الوقود وخفض استهالك المياه

الشركة المتحدة للسكر 

مبادرات لتقليل التأثيرات البيئية للمنتجات والخدمات

اإلنجازات  المبادرات المنفذة اسم الشركة 

تكلفة االستعانة بمصادر 
خارجية للتخلص من النفايات: 
النفايات الصناعية: 3.000.000 ريال 

النفايات غير الصناعية: 120.000 
ريال

التخلص من نفايات اإلنتاج باالستعانة 
بمصادر خارجية ممثلة بالرئاسة 

العامة لألرصاد وحماية البيئة. 
التخلص من النفايات تشمل النفايات 

الصناعية وغير الصناعية 

شركة عافية العالمية 

تخفيض طباعة األوراق: من   •
2.5 بليون ورقة إلى ٧50 ألف 

صفحة مطبوعة
الوصول إلى نسبة صفر   

بالمائة في طباعة الورق 
بحلول عام 2015 

استثمار أكثر من ٧ ماليين   •
ريال لهذا التغيير.

تقليل طباعة المنشورات    •
استخدام أكياس قابلة للتحلل   •

      )استبدال أكياس التسوق 
البالستيكية التقليدية  مع أكياس 

التسوق قابلة للتحلل بنسبة ٪100 
وصديقة للبيئة(. 

توفير مجموعة واسعة من   •
المنتجات الصديقة للبيئة 

للمستهلكين بأسعار تنافسية 
مقارنة بالمنتجات األخرى مثل 

األدوات المنزلية والمطبخ 
واألجهزة المنزلية، والمنسوجات، 

والمواد الغذائية العضوية

شركة العزيزية بنده المتحدة 
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جمع الخردة في منطقة   •
محددة في كل مرفق، 

والتعاقد مع شركة 
متخصصة تعمل على 

التخلص منها  على أساس 
يومي مما يقلل في نهاية 

المطاف من اآلثار البيئية 
السلبية. 

جمع المواد الكيميائية   •
مثل المذيبات ، والزيوت 

المستعملة من قبل إحدى 
الشركات المتخصصة 

المعتمدة من قبل هيئة 
المدن الصناعية. 

التعاقد مع شركة تنظم   •
زيارات لشركات صافوال 
للتأكد من عدم دخول 

الحيوانات الضالة إلى 
المرافق عن طريق الخطأ. 

تركيب أبواب جديدة   •
عالية السرعة لمنع دخول 

الحيوانات الضالة
تخصيص منطقة لتخزين   •
المواد الخطرة مع ضمان 

موافقتها لمعايير السالمة.

تقليل النفايات والخردة، والمواد   •
الكيميائية، ومراقبة الحيوانات. 

تخزين المواد الخطرة.   •
تعيين مستشار بيئي في جميع   •

الشركات لتقييم المخاطر 
المحتملة وتقديم التوصيات. تم 

الحصول على شهادتين بيئيتين 
في الفترة المشمولة بالتقرير 
وينتظر الحصول على شهادة 

أخرى.

شركة صافوال ألنظمة التغليف

تقليل عدد األكياس 
المستخدمة، وبالتالي انخفاض 

نسبة غبار السكر. كما أن 
التعاقد مع  شركة متخصصة 

في التخلص من النفايات، يقلل 
االنبعاثات الضارة بالبيئية.

استخدام حاويات السكر بداًل من 
أكياس السكر

الشركة المتحدة للسكر

التخلص من األوراق وتشجيع 
بيئة غير ورقية في المكاتب.

تنفيذ مبادرة )الخدمة الذاتية للموارد 
البشرية( في العام 2012.

اإلدارة العامة  

خــالل الفتــرة المشــمولة بالتقريــر، لــم تكــن هنــاك حــاالت عــدم االمتثــال للقوانيــن واللوائــح البيئيــة وال توجــد 
أي غرامــات دفعــت بمــا فــي ذلــك اإلدارة العامــة والشــركات التابعــة. 
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560.000 متر مكعب  شركة العزيزية بنده المتحدة 

1.097.886 متر مكعب  الشركة المتحدة للسكر 

تم التخلص من 2.000 طن من المياه المحتوية على الصابون والصمغ يتم نقلها 
بناقالت بتكلفة 80 ريال لكل طن. شركة عافية العالمية 

تم سحب مياه الصرف الصحي وتفريغها في المحطات المخصصة لمحطة إعادة 
التدوير. شركة العزيزية بنده المتحدة 

تم التخلص من 17.922 متر مكعب من الماء في الفترة المشمولة بالتقرير. لم تتعدا 
مستوى الحموضة عند تصريف المياه معايير الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة  

لنوعية المياه، ويتم إعادة ضخ المياه إلى البحر بعد معالجتها والتأكد من أنها ضمن 
معايير الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة.

الشركة المتحدة للسكر 

تم التخلص من 22.621 طن متري من الطين في العام 2012 و19.529 طن متري من 
الطين في العام 2013 

تم التخلص منها في موقع لطمر النفايات التي سمحت بها الجهات الحكومية من 
خالل مقاول معتمد.

الشركة المتحدة للسكر 

البيانات عن حجم النفايات غير متوفرة شركة العزيزية بنده المتحدة

تم التخلص من 300 طن متري من مبيضات األرض بتكلفة 215 ريال سعودي للطن 
المتري، كما وصلت شبكة الصرف الصحي 7.000 طن متري من مياه التنظيف والغسيل 

بتكفلة 10 ريال سعودي للطن المتري.
شركة عافية العالمية 

إجمالي حجم المياه المستخدمة في جميع المرافق خالل الفترة المشمولة بالتقرير

إجمالي حجم المياه المصرفة في مرحلة ما بعد اإلنتاج، ونوعية المياه ووجهة تصريفها 

فيما يلي جدول يبين حجم المياه المصرفة في كل شركة في مجموعة صافوال:

فيما يلي جداول توضح وزن النفايات جنبًا إلى جنب مع وصف موجز لطريقة تخلص القطاع / الشركة منها:
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2013 2012 السنة 

 775.515  688.727 النفايات السائلة 

 8.202.951  8.315.608 النفايات الصلبة 

 8.978.466  9.004.335 المجموع 

2013 2012 السنة

972.874 طن    1.240.229 طن  السكرالخام  

تســتخدم شــركة العزيزيــة بنــده المتحــدة العاملــة فــي قطــاع التجزئــة مادتيــن، الوحــدة المســتخدمة للقيــاس هــي المتــر 
المكعــب:

تستخدم الشركة المتحدة للسكر مواد أولية في إنتاجها وهي على النحو التالي:
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اإلفصاحات المعيارية العامة 

تأكيدات خارجية 

رقم الصفحة )أو الرابط( الخاص بالمعلومات المتعلقة 
باإلفصاحات المعيارية المطلوبة وفقًا للخيارات الواردة في تقارير 

أخرى من قبل المنظمة. وفي هذه الظروف، يمكن للمنظمة 
إضافة إشارة محددة تتيح العثور على المعلومات ذات الصلة.

إفصاحات معيارية عامة

االستراتيجية والتحليل 

لم يؤكد  تقرير مجموعة صافوال لالستدامة  2012-2013، صفحة  1 G4-1

خصائص المنظمة

لم يؤكد  صفحة 6 G4-3

لم يؤكد  صفحة 6 G4-4

لم يؤكد  صفحة ٧ G4-5

لم يؤكد  صفحة ٧ G4-6

لم يؤكد  صفحة 6 G4-7

لم يؤكد  صفحة ٧ G4-8

لم يؤكد 
 G4-10  إجمالي عدد الموظفين: انظر

مجموع صافي الدخل، وتوزيع أرباح، وتمويل المسؤولية االجتماعية 
للشركات، الكمية من المنتجات أو الخدمات المقدمة: صفحة 8

G4-9

لم يؤكد  صفحة 8 G4-10

لم يؤكد  صفحة 9 G4-11

لم يؤكد  صفحة 10 G4-12

لم يؤكد  صفحة 10 G4-13

لم يؤكد  صفحة 10 G4-14

لم يؤكد  صفحة 10 G4-15

لم يؤكد  صفحة 10 G4-16

الجوانب الجوهرية وحدود آثارها

لم يؤكد  قائمة الكيانات التابعة لمجموعة صافوال والبلدان واألسواق التي 
تخدمها  شركات المجموعة صفحة ٧ G4-17

لم يؤكد  عملية تحديد محتوى التقرير وحدود الجوانب الجوهرية صفحة 15 G4-18

فهرس محتوى المبادرة العالمية إلعداد التقارير 

فهرس محتوى المبادرة العالمية إلعداد التقارير 
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اإلفصاحات المعيارية العامة

التأكيدات 
الخارجية 

)لقد اخترنا عدم 
الحصول على 

تأكيد خارجي لهذا 
التقرير(

رقم الصفحة )أو الرابط( المعلومات المتعلقة باإلفصاحات 
المعيارية المطلوبة وفقًا للخيارات الواردة في تقارير أخرى من قبل 
المنظمة. في هذه الظروف، يمكن للمنظمة إضافة إشارة محددة 

تتيح العثور على المعلومات ذات الصلة.

اإلفصاحات المعيارية العامة 

إشراك أصحاب المصلحة 

لم يؤكد 
مجموعات أصحاب المصلحة، أسس اختيار أصحاب المصلحة، 

طرق المشاركة، والمواضيع الرئيسة التي أثارها أصحاب المصلحة 
صفحة 20

G4-24

لم يؤكد 
مجموعات أصحاب المصلحة، أسس اختيار أصحاب المصلحة، 

طرق المشاركة، والمواضيع الرئيسة التي أثارها أصحاب المصلحة 
صفحة 20

G4-25

لم يؤكد 
مجموعات أصحاب المصلحة، أسس اختيار أصحاب المصلحة، 

طرق المشاركة، والمواضيع الرئيسة التي أثارها أصحاب المصلحة 
صفحة 20

G4-26

لم يؤكد 
مجموعات أصحاب المصلحة، أسس اختيار أصحاب المصلحة، 

طرق المشاركة، والمواضيع الرئيسة التي أثارها أصحاب المصلحة 
صفحة 20

G4-27

سجل خصائص التقرير

لم يؤكد  صفحة 14 G4-28

لم يؤكد  صفحة 14 G4-29

لم يؤكد  صفحة 14 G4-30

لم يؤكد  صفحة 14 G4-31

لم يؤكد 

كتب هذا التقرير وفق الخيار G4 األساسي المعياري لمبادرة إعداد 
التقارير العالمية وهي خاضعة للمبادرة العالمية إلعداد التقارير، 
لم يتم تأكيد التقرير خارجيًا، فهرس محتوى المبادرة العالمية 

إلعداد التقارير صفحة  52-46

G4-32

لم يؤكد  الجوانب الجوهرية األكثر أهمية صفحة  صفحة 16 G4-19

لم يؤكد 
تطبيق جميع الجوانب الجوهرية المحددة في هذا التقرير بنفس 

القدر في جميع العمليات والكيانات لدينا على النحو الوارد في  
الجدول G4-17 يبين حدود الجوانب الجوهرية صفحة 18

G4-20

لم يؤكد 
تطبيق جميع الجوانب الجوهرية المحددة في هذا التقرير بنفس 

القدر لجميع العمليات والكيانات لدينا على النحو الوارد في 
الجدول الذي يوضح حدود الجوانب الجوهرية صفحة  18

G4-21

لم يؤكد  صفحة 19 G4-22

لم يؤكد  صفحة 19 G4-23
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فهرس محتوى المبادرة العالمية إلعداد التقارير 

لم يؤكد 

نحن ال نسعى للحصول على ضمان خارجي حول  التقرير. حيث 
يتم إعداد تقريرنا بمساعدة خبير استشاري خارجي مستقل، وهي 

شركة إكسير الستشارات األعمال. 
مع وجود ضوابط داخلية لدينا، وهذا يعطينا الثقة بأن تقاريرنا 

دقيقة وقوية. مزيد من التفاصيل على الصفحة 14

G4-33

الحوكمة

لم يؤكد  صفحة 11 G4-34

االخالقيات والنزاهة

لم يؤكد  صفحة 22  G4-56

اإلفصاحات المعيارية المحددة 

التأكيدات 
الخارجية 

)لقد اخترنا عدم 
الحصول على 
تأكيد خارجي 

لهذا اتقرير(

تفسير اإلغفال  سبب اإلغفال تحديد 
اإلغفال  رقم الصفحة )أو الرابط(

اإلفصاحات 
المتعلقة بأسلوب 
اإلدارة والمؤشرات

الفئة : الجانب االقتصادي

الجانب الجوهري: التواجد في السوق
انطالقًا من كونها واحدة من أكبر الشركات السعودية، لدى مجموعة صافوال مسؤولية لاللتزام 

بالمبادئ واألخالقيات والممارسات العادلة في جميع األوقات. كما أننا نتحمل مسؤولية تمكين 
األعضاء اآلخرين في المجتمع المحلي من خالل تزويدهم بالفرص التي تجعلهم مستقلين 

اقتصاديًا. 

G4-DMA

لم يؤكد

 توفر مجموعة صافوال 
لجميع موظفيها حد 

أدنى من الدخول يتراوح 
بين 3.000 و3.500 ريال 

مقارنة مع الحد األدنى 
لألجور في المملكة 

العربية السعودية. 

G4-EC5

لم يؤكد  صفحة 16 G4-EC6

الجانب الجوهري: ممارسات الشراء 

هناك نهج  واضح الستقطاب الموردين المحليين كلما كان ذلك ممكنا واالستعانة بالموزعين 
المحليين في المنتجات المستوردة  G4-DMA

لم يؤكد  صفحة 16 G4-EC9
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الفئة: البيئة 

الجانب الجوهري: المواد

هناك سياسة صارمة فيما يتعلق بالصحة والسالمة في كل شركة في المجموعة ومرافقها. G4-DMA

لم يؤكد  صفحة 17 G4-EN1

الجانب الجوهري: الطاقة 

G4-DMA  هناك سياسة صارمة فيما يتعلق بالصحة والسالمة في كل شركة في المجموعة ومرافقها.

لم يؤكد  صفحة 17 G4-EN3

الجانب الجوهري: المياه

G4-DMA  هناك سياسة صارمة فيما يتعلق بالصحة والسالمة في كل شركة في المجموعة ومرافقها.

لم يؤكد  صفحة 17 G4-EN8

الجانب الجوهري: النفايات السائلة والصلبة 

جميع مرافق اإلنتاج لدينا ملتزمة بسياسات ثابتة في المكان الذي تعمل فيه من خالل تقليل حجم 
النفايات السائلة والصلبة بأكبر قدر ممكن وهذه ضوابط صارمة وضعت لضمان أن جميع النفايات تم 

التخلص منها وأصبح المرفق أو المنشأة صحية من الناحية البيئية. 
G4-DMA

لم يؤكد  صفحة 17 G4-EN22

لم يؤكد  صفحة 17 G4-EN23

لم يؤكد  صفحة 17 G4-EN24
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فهرس محتوى المبادرة العالمية إلعداد التقارير 

االفصاحات المعيارية المحددة 

التأكيدات الخارجية 
)لقد اخترنا عدم 

الحصول على تأكيد 
خارجي لهذا التقرير(

تفسير اإلغفال سبب اإلغفال تحديد اإلغفال رقم الصفحة 
)أو الرابط(

اإلفصاحات 
المتعلقة 

بأسلوب اإلدارة 
والمؤشرات 

الفئة: االجتماعية 

الفئةالفرعية: ممارسات  العمالة والعمل الالئق 

الجانب الجوهري: التوظيف 

التركيز على التوظيف المحلي يعد من أهم سياسات مجموعة صافوال، وتفخرمجموعة صافوال  بأنها 
واحدة من عدد قليل من الشركات الذين لديهم نسبة عالية من الموظفين السعوديين على جميع 

المستويات. العديد من السياسات المعمول بها من قبل إدارة الموارد البشرية تضمن ترسيخ مجموعة 
صافوال لمكانتها كمجموعة وطنية رائدة  من خالل سياسات وعروض التوظيف األخالقية. 

G4-DMA

لم يؤكد  صفحة 16 G4-LA2

الجانب الجوهري: التدريب والتعليم 

تعظيم إمكانات الشباب هو التوجه االستراتيجي للمسؤولية االجتماعية للشركات في صافوال، ونحن 
نعتقد أن هذا ال يمكن تحقيقه إال من خالل برامج التدريب والتطوير في الموقع نفسه. 

  كما يوفر قسم الموارد البشرية أجندة كاملة من الدورات التدريبية على مدار العام تشمل جميع 
الموظفين ومستويات اإلدارة

G4-DMA

لم يؤكد  صفحة 16 G4-LA10

لم يؤكد  صفحة  16 G4-LA11

الجانب الجوهري: التنوع وتكافؤ الفرص 

  كونها شركة سعودية، ومع التوجه الوطني لتعزيز السعودة في القوى العاملة ، فإنه ليس من 
الممكن عمليًا أن يكون لها هيكل حوكمة متنوع. وبالتالي فإن جميع أعضاء هيئات الحوكمة هم من 
الذكور والسعوديين. ولدينا اتجاه لتشمل عدد أكبر من النساء في الهيكل اإلداري حيث يوجد لدينا اآلن 

عضو نسائي في لجنة المسؤولية االجتماعية للشركات. 

G4-DMA

لم يؤكد  صفحة 16 G4-LA12
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الجانب الجوهري: مساواة الرجال والنساء في األجر 

عندما يتعلق األمر بمستويات األجور فليس هناك أي تمييز بين الذكور واإلناث ويستند سّلم الرواتب 
على المؤهالت والخبرة فقط. G4-DMA

لم يؤكد  صفحة 16 G4-LA13

الفئة الفرعية: المجتمع

الجانب الجوهري: المجتمعات المحلية 
 لدينا عدد قليل من البرامج على مستوى المجموعة التي تقيم أثر أنشطة صافوال أو أي من الشركات 

العاملة على المجتمعات. بالنسبة لمعظم أنشطتنا، واألثر المقاس على المجتمعات محدود.ونحن 
نهدف إلى تعزيز قياس األثر في السنوات القادمة.

G4-DMA

لم يؤكد  صفحة 16 G4-SO1

اإلفصاحات المعيارية المحددة 

التأكيدات 
الخارجية تفسير اإلغفال سبب اإلغفال تحديد 

اإلغفال
رقم الصفحة 

)أو الرابط(

اإلفصاحات 
المتعلقة بأسلوب 
اإلدارة والمؤشرات 

الجانب الجوهري: مكافحة الفساد
تركز إدارة المجموعة على ضمان مكافحة الفساد من خالل تبنيها إلطار أخالقي وثقافة عمل 

مؤسساتية، بجانب وجود لجنة للمراجعة وإدارة المخاطر وإدارات للمراجعة الداخلية وإدارة 
المخاطر على مستوى المجموعة والشركات الفرعية وإدارة الحوكمة وااللتزام على مستوى 

المجموعة حيث تعمل كل هذه األجهزة بشكل متناغم للحد من هذه المخاطر ومنعها من 
الحدوث من خالل التأكد من وجود إجراءات ونظام فعال للرقابة الداخلية.

G4-DMA

لم يؤكد  صفحة 16 G4-SO4

الفئة الفرعية: مسؤولية المنتج

الجانب الجوهري: العميل وسالمته 
عالقتنا مع عمالئنا هو مفتاح الحل ،  إدارة مجموعة صافوال تحرص على إقامة عالقة مستدامة. 

تم بناؤها من خالل التواصل مع عمالئنا واالستماع إلى مالحظاتهم حول منتجاتنا والخدمات 
المقدمة، ومعالجتها  واالستجابة السريعة لتلبية احتياجاتهم. نحن نهدف إلى خلق قيمة مضافة 

لعمالئنا من خالل تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة والتأكد من أن جميع شركاتنا العاملة 
يتبعون نفس النموذج ويطبقون نفس المعايير وكذلك ملتزمون بقيم ورسالة ورؤية صافوال.. 

G4-DMA

لم يؤكد  صفحة 17 G4-PR2
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الجانب الجوهري: وضع ملصقات المعلومات على المنتجات والخدمات 
يخضع وضع ملصقات المعلومات على المنتجات والخدمات للقوانين المحلية، كما نحرص على وضع 

الملصقات على  المنتجات المستوردة بشكل واضح للقراءة ويسهل التعرف عليها.  G4-DMA

لم يؤكد  صفحة  17 G4-PR4

لم يؤكد  صفحة  17 G4-PR5

الجانب الجوهري: االمتثال 
االمتثال للقوانين المحلية والممارسات األخالقية هي جزء من األخالق والقيم وليست هناك أي مرونة 

بشأن هذه المسائل G4-DMA

لم يؤكد  صفحة 17 G4-PR9

الجانب الجوهري: االمتثال 
االمتثال للقوانين المحلية والممارسات األخالقية هي جزء من األخالق والقيم وليست هناك أي مرونة 

بشأن هذه المسائل G4-DMA

لم يؤكد  صفحة 16 G4-SO8

الجانب الجوهري: االمتثال  
 االمتثال للقوانين المحلية والممارسات األخالقية هي جزء من األخالق والقيم وليست هناك أي مرونة 

بشأن هذه المسائل G4-DMA

لم يؤكد  صفحة 16 G4-SO8
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