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تمهيد
رغــم أن هــذا التقري ـ�ر ُيعــد أول تقري ـ�ر لمؤسســة عالــم
صافــوال كمؤسســة أهليــة غــر ربحيــة ،إال أنــه يمثــل امتــداد ًا
لجهــود ســابقة قامــت بهــا مجموعــة صافــوال (المؤســس) عندما
كانــت مبادرات وأنشــطة المســئولية االجتماعية تدار مــن قبل إدارة
متخصصــة للمســئولية االجتماعيــة ضمــن إدارات المجموعــة بــاإلدارة
العامــة ،والتــي مثلــت النــواة األولــى لميــاد مؤسســة عالــم صافــوال،
حيــث كان يتــم اإلفصــاح عــن جهــود المســئولية االجتماعيــة مــن خــال
الوســائل التاليــة:

تقري�ر سنوي لالستدامة
متوافــق مــع مؤشــر
المبادرة العالمية إلعداد
التقاري�ر ()GRI

تقريــ�ر ســنوي مفصــل
حــول أنشــطة وبرامــج
ومبــادرات المســؤولية
االجتماعية واالستدامة
ضمــن التقريـ�ر الســنوي
لمجموعــة صافــوال.

الموقــع اإللكرتونــي
لعا لـــــــــــــم صــــا فــــــو ال
www.savolaworld.com

صفحــة خاصــة لعالــم
صافــوال ضمــن موقــع
مــــجــــــموعة صــــــافوال
اإللكرتونــي.

وقد جاء هذا التقري�ر في ضوء متطلبات الالئحة األساسية للمؤسسة ونظام الجمعيات
والمؤسســات األهليــة الصــادر مــن الجهــات المختصــة ،بجانــب الممارســات الجيــدة فــي
مجــال التقاريـ�ر بنــاء علــى معايـ�ي الحوكمــة المؤسســية المتعلقة بهــذا الخصوص.
وقــد تــم إعــداد هــذا التقريـ�ر ليعكس جهــود مؤسســة عالم صافــوال خالل عامهــا المالي
األول الطويـ�ل ،الــذي امتــد مــن  28اكتوبــر 2019م الى  31ديســمرب 2020م ،كمــا تم تضمني
خلفيــة عــن مبــادرات وبرامــج المســئولية االجتماعيــة التــي كان يقــوم بهــا المؤســس،
والتــي مثلــت نقطــة انطــاق لمؤسســة عالــم صافوال وذلــك بهــدف تحقيق الربــط الالزم
وعكــس اســتمرارية وت�كامــل الجهــود الحاليــة مــع الجهــود الســابقة.
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رئيس وأعضاء مجلس أمناء
مؤسسة عالم صافوال

أ /عبدالرحمن محمد رمزي عداس

أ/وليد خالد فطاني

رئيس مجلس األمناء

نائب رئيس مجلس األمناء

الوظيفة الحالية:

عضو مجلس اإلدارة ولجنة الرتشيحات واملكافآت مبجموعة
صافوال ،وعضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية وعضو
لجنة املراجعة يف بنك اإلمناء ،رئيس مجلس املديرين برشكة
ديار الخيال للتطوير العقاري ،رئيس مجلس اإلدارة وعضو
لجنة املخاطر بالبنك التونيس السعودي ،عضو مجلس
اإلدارة برشكة الربيع السعودية لألغذية ،عضو مجلس اإلدارة
بصندوق البيئة ورئيس لجنة االستثامر ،عضو لجنة املخاطر
برشكة الخدمات األرضية ،عضو لجنة املخاطر واالمتثال بالهيئة
العامة للزكاة والدخل ،وعضو لجنة االستثامر ولجنة القروض
بصندوق التنمية الزراعية.

الوظائف السابقة:

 28عام يف البنك األهيل التجاري ،تقلد خاللها العديد من
املناصب القيادية ،كام له خربة قرابة ثالثة سنوات مع الرشكة
السعودية لالقتصاد والتنمية املحدودة (سدكو) ،عضوا ً
منتدباً لالستثامرات العقارية وعضوا ً يف اللجنة التنفيذية
ولجنة االسرتاتيجية.

المؤهالت:

ماجستري إدارة أعامل تخصص إدارة مالية من جامعة دنفر
بوالية كولورادو – الواليات املتحدة األمريكية ،وبكالوريوس
إدارة أعامل من جامعة امللك عبدالعزيز بجدة ،اململكة
العربية السعودية ،مع مرتبة الرشف األوىل.

الخربات:

الوظيفة الحالية:

الرئيس التنفيذي ملجموعة صافوال .نائب رئيس مجلس إدارة
رشكة صافوال لألغذية ورشكة بنده للتجزئة ورشكة األغذية
املتنوعة “ الكبري”والرشكة املتحدة للسكر ورشكة عافية
العاملية وعضو مجلس إدارة رشكة املراعي ورشكة كنان
للتطوير العقاري من  1يناير 2021م.

الوظائف السابقة:

الرئيس تنفيذي لرشكة السعودي الفرنيس كابيتال ،كام عمل
مدير عام الخزينة ومستشار أسواق املال واالستثامرات لدى
الرئيس التنفيذي ملجموعة عبد اللطيف جميل .باإلضافة إىل
ذلك عمل كمدير عام لبنك دويتشه يف اململكة العربية
السعودية .وقد بدأ مسريته العملية مع البنك السعودي
الفرنيس يف عام  1994م حيث شغل منصب مدير عام
الخزينة للبنك ،وعمل يف عدة لجان تنفيذية ملتابعة وتطوير
اسرتاتيجية الخزينة للمجموعة.

المؤهالت:

شهادة بكالوريوس العلوم يف املحاسبة من جامعة والية
كاليفورنيا.

الخربات:

له خربة تزيد عن  26عاماً يف العمل املرصيف واالستثامري،
حيث أتاحت له مسريته املهنية اكتساب خربات واسعة يف
مجموعة متنوعة من قطاعات األعامل وقطاع الخدمات املالية.

خربة واسعة يف مجال البنوك وإدارة املخاطر واإلدارة
االسرتاتيجية واالستثامر.
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م/عبداهلل محمد رحيمي

أ/فهد عبد اهلل القاسم

م/أنيس أحمد مؤمنة

عضو مجلس األمناء (المشرف المالي)

عضو مجلس األمناء

عضو مجلس األمناء

الوظيفة الحالية:

مسؤول حكومي متقاعد.

الوظائف السابقة:

العضو املنتدب والرئيس التنفيذي
ملجموعة صافوال 2015م2016 -م) ،رئيس
الهيئة العامة للطريان املدين (2003م-
2011م) ،مساعد مدير عام صندوق التنمية
الصناعية 1998م (حتى 2003م).

المؤهالت:

بكالوريوس يف الهندسة امليكانيكية
من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن،
اململكة العربية السعودية ،وبرنامج
االئتامن بنك تشيس مانهاتن جي يب
مورغان ،كام شارك يف عدد من برامج
القيادة املختلفة.

الخربات:

خــرات واسعة يف القيادة واإلدارة
والتمويل والتخطيط االسرتاتيجي وإعادة
الهيكلة ،تقلد عددا ً من املناصب اإلدارية
الهامة يف القطاعني العام والخاص،
باإلضافة لعضويته يف مجالس إدارات
عدد من الرشكات.

الوظيفة الحالية:

عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة املراجعة
مبجموعة صافوال ،رئيس مجلس إدارة
رشكة أموال لالستشارات املالية ،عضو
مجلس اإلدارة التنفيذي يف رشكة اتحاد
الراجحي القابضة لالستثامر.

الوظائف السابقة:

الرئيس التنفيذي لرشكة أموال لالستشارات
املالية ،املدير العام ملجموعة العثيم
التجارية ،الرشيك املسئول يف رشكة يك
يب ام جي العاملية ،املدير التنفيذي
ملستشفى دله.

المؤهالت:

بكالوريوس علوم إدارية تخصص محاسبة،
(جامعة امللك سعود) وبرنامج اإلدارة
والقيادة (جامعة اكسفورد).

الخربات:

استشارات مالية وإدارية ومراجعة ،إدارة
تنفيذية – مؤسسة صحية إدارة تنفيذية
– تجارة وتجزئة وجملة إدارة تنفيذية،
باإلضافة اىل عضويته يف مجالس إدارة
ولجان عدد من الرشكات.

الوظيفة الحالية:

الرئيس التنفيذي السابق ملجموعة صافوال
(حتى  31ديسمرب 2020م) ويتقلد عضوية
مجلس إدارة عدد من الرشكات منها :البنك
األهيل التجاري ورشكة مستشفى الدكتور
سليامن فقيه ورشكة هريف ورشكة مدينة
املعرفة وجامعة عفت.

الوظائف السابقة:

الرئيس التنفيذي ملجموعة صافوال (حتى 31
ديسمرب 2020م) ،الرئيس التنفيذي ملجموعة
سدكو القابضة ،كام عمل مع مجموعة سامبا
املالية حيث شغل عدة مناصب منها املدير
العام وكبري مسؤويل االئتامن .باإلضافة إىل
ذلك ،عمل يف رشكة بروكرت أند غامبل .كام
سبق ان تقلد مناصب وعضويات يف عدد من
مجالس اإلدارات للرشكات مثل :نائب رئيس
مجلس إدارة رشكة صافوال لألغذية ونائب
رئيس مجلس إدارة رشكة بنده للتجزئة ونائب
رئيس مجلس إدارة رشكة األغذية املتنوعة “
الكبري”ونائب رئيس مجلس إدارة الرشكة املتحدة
للسكر ونائب رئيس مجلس إدارة رشكة عافية
العاملية وعضو مجلس إدارة رشكة املراعي
(وجميعها حتى  31ديسمرب 2020م).

المؤهالت:

شهادة ماجستري العلوم يف اإلدارة الهندسية
مع مرتبة الرشف وبكالوريوس العلوم يف
الهندسة املدنية مع مرتبة الرشف ،كالهام
من جامعة جورج واشنطن  -الواليات املتحدة.

الخربات:

له خربة متتد ألكرث من  35عاماً يف القطاع
الخاص وقطاع الخدمات املالية ،حيث أتاحت
له مسريته املهنية اكتساب خــرات يف
مجموعة متنوعة من قطاعات األعامل ،مبا
يف ذلك االستثامرات والتجزئة والصناعة
والتطوير العقاري.
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كلمة رئيس
مجلس األمناء

قامت مجموعة صافوال (رشكة

نحن يف “مؤسسة عامل صافوال”نؤمن بأهمية التغيري

السوق املالية) بتأسيس “مؤسسة

بالتصدي للتحديات من خالل برامج ومبادرات تتمحور حول

ربحية إلعطاء مزيد من الرتكيز عىل

عىل مواجهة التحديات الناتجة عن التطورات االقتصادية

مساهمة سعودية مدرجة يف

عامل صافوال”كمؤسسة أهلية غري

أهداف أصحاب املصالح .كام أننا نؤمن أن قدرة املجتمعات

أهداف املسئولية االجتامعية واالستدامة ،تحت إرشاف

واالجتامعية يف عرصنا هذا تعتمد عىل مدى قدرتها

الجمعيات واملؤسسات األهلية يف أواخر العام 2019م،

ضوء ذلك ،سوف تعمل املؤسسة عىل ترسيع وترية

االجتامعية التي كانت تدار من قبل فريق عمل يتبع

قبل مجلس األمناء بعمل الربامج واملبادرات بالتعاون

وزارة املوارد البرشية والتنمية االجتامعية مبوجب نظام
وهي امتداد لجهود صافوال يف مجال املسئولية

إلدارة داخلية متخصصة يف املسئولية االجتامعية ترشف

عليها لجنة منبثقة من مجلس إدارة مجموعة صافوال.
ملؤسسة عامل صافوال إدارة تنفيذية منفصلة ميثلها

ويرشف عليها ويراقب أعاملها مجلس أمناء مستقل

يُعترب من دعائم املؤسسة الرئيسة ويعمل عىل رسم

سياساتها واسرتاتيجياتها وإقرار برامجها والخطط الالزمة
لتنفيذها .كام يعمل عىل ضامن الشفافية وتبني أفضل
املامرسات العاملية بهذا املجال.

عىل استقراء املستقبل والتخطيط السليم له .ويف

تطبيق إسرتاتيجية املسئولية االجتامعية املعتمدة من
مع رشكائها الحاليني واملستقبليني.

كان عام التأسيس واالنطالقة حافالً بالتحديات ،حيث واجه

العامل جائحة فريوس “كورونا”املستجد مام حتم عىل

جميع الجهات املعنية التعاون التام للتصدي لتداعياته

والحد من اآلثار السلبية التي خلفها ،هذا األمر دعى

“مؤسسة عامل صافوال”إىل تنسيق مبادرات ومساهامت

بقيمة  10ماليني ريال سعودي بالتعاون مع مجموعة

صافوال (املؤسس) استهدفت دعم املجتمع املحيل،

تخصص مجموعة صافوال (املؤسس) ميزانية سنوية

حيث اشتملت هذه املبادرات عىل دعم صندوق الوقف

أهداف املؤسسة برؤية ومنهج يتامىش مع أهداف

وتوزيع  20ألف سلة غذائية لألرس املترضرة بالتنسيق

لتمويل ودعم “مؤسسة عامل صافوال» ،وقد جاءت

الصحي ملكافحة جائحة كورونا مببلغ  5ماليني ريال،

ورؤية اململكة  .2030كانت خطوة التأسيس والدعم

مع إمارات املناطق ،وتوزيع بطاقات تسوق للكادر

مشاركة الريادة والخربات واملبادرات املرتبطة باالستدامة

عامل صافوال”بعمل حملة توعية مجتمعية عىل وسائل

والتمويل من قبل املؤسس ،هي الرتجمة العملية ملبدأ

الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة ،كام قامت “مؤسسة

والتنمية االجتامعية والسعي الدائم لتطويرها ونرشها

التواصل االجتامعي والتي قامت بإنتاج مقاطع أفالم

عن طريق تبادل املعرفة وعقد رشاكات مع القطاعني

توعوية قصرية تعمل عىل نرش الوعي العام حول

املختصة واألنظمة واللوائح ذات العالقة ،مام يتيح

اىل ذلك املشاركة يف الحملة التي أطلقتها وزارة

العام والخاص يف ضوء الضوابط النظامية للجهات

كيفية مواجهة والوقاية من فايروس “كورونــا”باإلضافة

املجال لها لتبني مبادرات متوافقة مع أهداف مجموعة

الزراعة #احفظها_لتدوم ومركز إدارة األزمات والكوارث
ٍ
صعيد اخر ،شاركت “مؤسسة
#كلنا_مسؤول .وعىل

يسهم ذلك يف تعظيم العائد واألثر كام ويسهم يف

وزارة البيئة واملياه والزراعة السعودية حول الحد

صافوال املجتمعية ورشكاء املؤسسة وأصحاب املصالح

ومتويلها وتبنيها بالرشاكة مع رشكاء اسرتاتيجيني ،حيث
خدمة املجتمعات التي تعمل فيها املؤسسة.
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اإليجايب عرب تطوير مناذج تنموية مستدامة تقوم

عامل صافوال”يف ورشة العمل اإلقليمية التي نظمتها

من الفقد والهدر الغذايئ ،يف ضمن أعامل رئاسة

اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻔﻬﺮس

اململكة العربية السعودية لقمة دول العرشين حيث

قدمت املؤسسة ورقة عمل بعنوان “اسرتاتيجيات

الحد من الهدر الغذايئ يف قطاع األرس واملنازل

“ .هذا وستواصل “مؤسسة عامل صافوال”جهودها

يف مجال املسئولية االجتامعية خالل العام 2021م

واألعوام القادمة بكل همة وثبات لتحقيق أهدافها

الرامية إىل املساهمة يف خدمة املجتمع من خالل

عدد من الربامج واملبادرات.

وختاماً أود أن أشكر مقام خادم الحرمني الرشيفني

وويل عهده حفظهم الله عىل دعمهم املتواصل

للعمل التطوعي واالجتامعي املؤسيس ،كام أشكر

جميع الجهات والهيئات الحكومية املعنية ،ورشكائنا،

وفريق عملنا ،وفريق اإلدارة العامة مبجموعة صافوال،

واملتطوعني من موظفي رشكات صافوال الفرعية،
وجميع أصحاب املصالح عىل ثقتهم بـ»مؤسسة عامل

صافوال”وا ُجدد التزامنا بالشفافية وبناء رشاكات اسرتاتيجية

وتبني أفضل املامرسات يف العمل ودعم

مبادرات االستدامة والتنمية االجتامعية

القامئة بصورة أكرث فعالية وصناعة مبادرات

جديدة تُلبي احتياجات مجتمعنا املحيل.
والله ويل التوفيق والسداد،

عبدالرحمن محمد رمزي عداس
رئيس مجلس األمناء

اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻔﻬﺮس
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كلمة نائب رئيس
مجلس األمناء

إن قيمنا واسرتاتيجيتنا وأعاملنا
يف”مؤسسةعاملصافوال”كلهاتنبع

من التزامنا باالستدامة واملسؤولية

غري املتوقعة لالستدامة.

أصحاب املصالح ورشكائنا الذين

إن املجاالت الرئيسة التي ستُعنى بها املؤسسة هي
ِ
مهارات الشباب ،والحفاظ عىل
م األعامل ،وتطوير
دع َ

االجتامعية ،حيث نتشارك بهذا مع

نعمل ونتعاون معهم لتحقيق أهداف مشرتكة تخدم

مجتمعنا .يف العام 2020م ،قمنا مع رشكائنا بتجسيد

هذا املبدأ ،حيث عملنا معاً يف املساهمة يف إحداث

تغيري إيجايب يف حياة األفراد الذين استهدفناهم
مببادرات املؤسسة.

نفخر يف “مؤسسة عامل صافوال» ،والتي متثل ذراع

مجموعة صافوال (املؤسس) يف مجال املسئولية

االجتامعية ،بكوننا امتداد ملبادرات وبرامج راسخة قامت

بها املجموعة وأسهمت وال تزال تسهم يف دعم

عالة لتحديات االستدامة.
املجتمع وتحقيق استجابة ف ّ

نحن نهدف إىل زيادة قاعدة رشكائنا والحصول عىل

متويل إضايف ميكننا من دعم برامجنا الحالية كربنامج
قدِّرها”وبرنامج “مكني”مام يحقق لهذه الربامج عنرص
“نِ َ
االستدامة ،كام ميكننا هذا الدعم من إضافة برامج جديدة

لها بالتعاون مع رشكائنا .سنعمل مع رشكائنا الحاليني

واملستقبليني – املهتمني بربامج وأنشطة املسئولية

االجتامعية واالستدامة  -عىل ترسيخ نطاق خططهم

وبرامجهم ومبادراتهم يف هذا املجال ،وذلك تحت
إرشاف وزارة املوارد البرشية والتنمية االجتامعية.

تتفق اسرتاتيجية “مؤسسة عامل صافوال”يف مجال

العمل التنموي االجتامعي مع رؤية اململكة العربية

السعودية  ،2030حيث أفردت الرؤية لهذا العمل جزء
محددة ،بهدف تحقيق أثر تنموي
مستقل ومؤرشات ُ
ُ

مستدام ،حيث تقوم رؤية اململكة يف هذا املجال
ُ

عىل ثالث ركائز :مجتمع حيوي ،واقتصاد مزدهر ،ووطن

طموح .نحن فخورون بالتقدم الذي حقنناه يف هذا
املجال حتى اللحظة ،وندرك أنه من أجل تحقيق استجاب ٍ
ة
فعالة لتحديات العمل االجتامعي واالستدامة ،فال
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بد لنا من تعزيز تفاعلنا وتواصلنا مع مختلف الجهات
أدوات جديد ٍ
ٍ
ة للتصدي للتهديدات
املعنية ،وتطبيق

البيئة بالح َّد من الهدر ،ومتكني األشخاص ذوي اإلعاقة

يف سوق العمل ،وتشجيع تبني االعامل لربامج التطوع

املؤسيس ملوظفيهم حيث نهدف من الرتكيز عىل

هذه املجاالت اىل تقديم الدعم للمنشآت وحثها عىل
تبني مامرسات املسئولية االجتامعية واالستدامة.

واصلت “مؤسسة عامل صافوال”يف العام 2020م

تشجيع الرشكات واألفراد عىل ترشيد االستهالك وتقليل

الهدر ،من خالل تطبيق تغيريٍ سلويكٍّ طويل األجل
قدِّرها”وهو
إلنشاء مجتمعٍ أكرث استدامة ضمن برنامج “نِ َ
برنامج إدارة الهدر الغذايئ والحد منه واستهدف خالل

فئتي رئيسيتني من فئات املجتمع :قطاع األرس
العام
ْ

واملنازل ،وقطاع الفنادق ،واملطاعم واملقاهي.

وبالنظر إىل اآلثار الناتجة عن جائحة فريوس كورونا فيام

يتعلق باألمن الغذايئ يف عام 2020م ،عمل برنامج
قدِّرها”عىل إنتاج مجموعة من مقاطع الفيديو وبثها
“نِ َ

عرب وسائل التواصل االجتامعي ،تدو ُر حول املستهلك

ة االستهالك ،بد ًءا من
واألمن الغذايئ ،حيث تناولت دور َ

نصائح التسوق ،ومرورا ً بتعقيم املواد الغذائية ،وانتها ًء
بتخزين الطعام وطهيه .بجانب الجهود األخرى يف

تقليل الهدر الفردي واملؤسيس بأشكاله املختلفة

يف املوارد األخرى مثل الطاقة واملياه والحفاظ عىل

البيئة من خالل مصانع صافوال ورشكاتها الفرعية.

كام واصلنا يف العام 2020م دعم متكني األشخاص

مكني»،
ذوي اإلعاقة يف سوق العمل عرب برنامج “ َ

حيث يُعنى برنامج “مكني”بزيادة أعداد املوظفني من

ذوي اإلعاقة يف القطاع الخاص وتدريب أصحاب العمل

حول أفضل الطرق والنصائح للتعامل مع األشخاص

اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻔﻬﺮس

ذوي اإلعاقة .واستجاب ً
ة لجائحة كورونـا ،عمل برنامج

“مكني”عىل إنتاج العديد من مقاطع الفيديو التي

تحوي معلومات توعوية حول نصائح السالمة وإجراءات

الوقاية خالل الجائحة بالنسبة لألشخاص من ذوي اإلعاقة

الحركية والسمعية ،والبرصية ،والذهنية .وأطلقنا يف

فرتة سابقة برنامج “عطاء”لألعامل التطوعية من قبل
موظفي مجموعة صافوال (تحت إدارة وإرشاف مؤسسة
عامل صافوال) ،إال أن قيود جائحة كورونا حالت دون تنفيذ

كثري من مبادراته خالل 2020م.

ويف الختام ،فإننا يف “مؤسسة عامل صافوال”منتلك

الخربة والربامج واملــبــادرات التي تؤهلنا لتحقيق

التوازن بني أهداف رشكائنا واألهداف التي يصبو وطننا
ومجتمعنا إىل تحقيقها مام يجعلنا الرشيك

املثايل يف تطبيق برامج املسؤولية

االجتامعية يف اململكة العربية السعودية.
متمنياً للجميع دوام التوفيق،

وليد خالد فطاني
نائب رئيس مجلس األمناء

اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻔﻬﺮس
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أوالً

مؤسسة عالم صافوال
ملحة عامة للمؤسسة

مرحلة الت�أسيس
تم تأسيس “مؤسسة عامل صافوال” بتاريخ  28أكتوبر 2019م من قبل
“مجموعة صافوال” مبوجب ترخيص رقم ( )1007تحت إرشاف وزارة
املوارد البرشية والتنمية االجتامعية كمؤسسة أهلية مبوجب نظام
الجمعيات واملؤسسات األهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم
( )61وتاريخ 1437/02/18هـ والئحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري
رقم ( )73739وتاريخ 1437/06/11هـــ .ويقع مقر املؤسسة الرئيس
وعنوانها يف محافظة جدة وبنطاق عمل يشمل جميع مناطق
اململكة ،وللمؤسسة شخصية اعتبارية ميثلها مجلس األمناء وفقاً
لالختصاصات الواردة يف الالئحة األساسية للمؤسسة واملعتمدة من
قبل الجهات املختصة.

بناء الشراكات
والربامج
والمبادرات

حمالت
التوعية
االجتماعية
تقديم
التدريب
واالستشارات

إدارة
الفعاليات

إجراء البحوث
والدراسات
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الت�أسيس

المقر

 28أكتـوبر

مــديــنــة

 2019جدة

لمحة عن نشاط مؤسسة عالم صافوال
تم تأسيس “مؤسسة عامل صافوال” إلعطاء مزيد من الرتكيز عىل أهداف
املسئولية االجتامعية واالستدامة ،وبدأت العمل بإدارة تنفيذية يرشف
عليها مجلس أمناء وتطبق توجيهاته ،وتستمر دورة عضوية مجلس األمناء
ملدة أربع سنوات ،وتأيت هذه الخطوة الستكامل جهود مجموعة صافوال
(املؤسس) السابقة يف مجال املسئولية االجتامعية واالستدامة وتعزيزها،
واضعة يف االعتبار أفضل املامرسات املحلية والدولية املعمول بها
يف مجال املؤسسات األهلية غري الربحية .إن الوضع القانوين الجديد
ملؤسسة عامل صافوال ميكنها من الحصول عىل الدعم والتمويل والدخول
يف رشاكات مع كيانات يف القطاعني العام والخاص لها أهداف مشرتكة،
كام وميكنها أيضا من املساهمة يف معالجة أهداف االستدامة والتنمية
االجتامعية يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية  2030وأهداف
األمم املتحدة للتنمية املستدامة .واصلت مجموعة صافوال وهي الجهة
امل ِ
سة والتي تقوم بتخصيص ميزانية سنوية لدعم ومتويل “مؤسسة
ُؤس َ
عامل صافوال” لتنفيذ واستحداث الربامج واملبادرات املرتبطة باملسؤولية
االجتامعية واالستدامة لديها.
تعمل “مؤسسة عامل صافوال” وفق رؤية ومنهج اسرتاتيجي يهدف إىل
تحقيق مساهمة فعالة ونقلة نوعية يف مجال املسئولية االجتامعية
واالستدامة ،وسوف تعمل املؤسسة عىل تعزيز الرتكيز واالستدامة
يف مجال املسئولية االجتامعية وترسيع وترية تطبيق اإلسرتاتيجية
املستهدفة .كام ستعمل عىل إحداث تغيري إيجايب من خالل بناء رشاكات
وبرامج ومبادرات فعالة يف ذات املجال مع رشكاء اسرتاتيجيني .وتقوم
املؤسسة بعمل حمالت التوعية االجتامعية وتقديم التدريب وعمل
االستشارات وإدارة الفعاليات وإجراء البحوث والدراسات ،حيث تعمل
املؤسسة جنباً إىل جنب مع خرباء مؤهلني ،وذلك من أجل تعظيم أثر
برامجها ومبادراتها عىل رشائح املجتمع املستهدفة.
اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻔﻬﺮس

أهداف مؤسسة عالم صافوال

تــهــدف الــمــؤســســة –
باعتبارها جهة غري ربحية
 -إلى ما يلي:

تطبيق وتفعيل سياسة مجموعة صافوال
(املــؤســس) يف مجال املسئولية
االجتامعية والتي تهدف إىل املساهمة
يف خدمة املجتمع من خالل عدد من
املجاالت واملحاور والقطاعات التي
حددتها سياستها يف هذا املجال ومبا
ينسجم مع االنظمة واللوائح ذات العالقة.

عمل الدراسات البحثية وامليدانية واقرتاح
الحلول للقضايا املجتمعية املستدامة.

تطوير وعمل برامج توعوية وتثقيفية
للمجتمع بالرشاكة مع القطاعني الحكومي
والخاص حسب رؤية اململكة.2030

إطالق مبادرات وبرامج فعالة يف مجال
املسئولية االجتامعية واالستدامة تكفل
إقامة توازن بني أهداف الرشكاء واألهداف
التي يصبو املجتمع إىل تحقيقها.

تطبيق أفضل املامرسات العاملية يف
مجال املسؤولية االجتامعية واالستدامة.

تدريب وتأهيل الشباب لتمكينهم يف
سوق العمل.

رفع مستوى ثقافة العمل التطوعي
لدى موظفي رشكائنا وتحفيز مشاركتهم
يف األعامل التطوعية وذلك متاشياً مع
رؤية اململكة .2030

مشاركة تجارب من برامجنا ومبادراتنا
وقصص نجاحها يف مجال املسئولية
االجتامعية واالستدامة مع الجهات
املهتمة بهذا الجانب.

موارد المؤسسة والسنة المالية 2020م
حسب الالئحة األساسية ملؤسسة عامل صافوال ،فإنه يتم إدارة املوارد املالية للمؤسسة من قبل املرشف املايل
للمؤسسة ،وذلك تحت إرشاف مجلس األمناء ،حيث يقوم املرشف املايل باإلرشاف والتنفيذ واملتابعة لجميع
املهام واالختصاصات املالية واملحاسبية وفقاً للنظم واألصول املالية واملحاسبية ،ويساعده يف ذلك مدير مايل.
تسعى مؤسسة عامل صافوال إىل تطوير وتنمية مواردها املالية واستدامة مصادرها ،وتتكون املوارد املالية
ملؤسسة عامل صافوال حسب الالئحة األساسية مام ييل:

في العام

مـ ــا يــخــصــصــه لــهــا
الــمــؤســــــــس مـــن
أموال

الـ ــتـ ــرعـ ــات الــتــي
تستقبلهــــا بعـــد
موافقة الوزارة

الهبات ،واألوقاف،
والوصايا ،والزكوات

إيـ ـ�رادات األنشطة
ذات العائد المادي

عــائــدات است�ثمار
ممتلكاتالمؤسسة
الثابتة والمنقولة

اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻔﻬﺮس

2020م
أتت كامل الموارد المالية لمؤسسة
عــالــم صــافــوال بــتــمــويـ�ل مــن قبل
مجموعة صافوال (المؤسس) ،حيث
تخصص مجموعة صافوال ميزانية
سنوية لربامج المسئولية االجتماعية
واالستدامة حيث ت�تولى مؤسسة
عالم صافوال القيام بها.
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رؤية

مؤسسة عالم صافوال
تطمح مؤسسة عامل صافوال أن تكون
مؤسسة تنموية رائدة تسعى لتحقيق
مستدام.
تغيري اجتامعي ُ

رسالة

مؤسسة عالم صافوال

قيم

مؤسسة عالم صافوال
تتبنى املؤسسة قيم وأخالقيات
مجموعة صافوال واملتمثلة يف:
القيم الداخلية

االقتداء

القيم الخارجية

المؤازرة
العزم

اإلتقان
التواضع
16

مؤسسة عامل صافوال هي مؤسسة
تنمية مجتمعية يف مجاالت متخصصة،
تسعى لبناء الرشاكات االسرتاتيجية مع
القطاعات املختلفة وصناعة الربامج
التنموية وإيجاد الحلول امل ُستدامة
التي تالمس احتياجات وقضايا املجتمع
املحيل.

القبول
اإلقبال
اإلحسان
اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻔﻬﺮس

اسرتاتيجية مؤسسة عالم صافوال
كجزء من منهجية مؤسسة عامل صافوال للتخطيط االسرتاتيجي ،قامت بإجراء بحث وتحليل من أجل تحديد األولويات
يف مجال التنمية امل ُستدامة .وقد اشتملت منهجية البحث عىل إجراء املقابالت املتعمقة مع أصحاب املصالح
الرئيسيني وتطوير فريق الخرباء ملصفوفة تحديد املواقع االسرتاتيجية ،والتي تهدف إىل تحديد مجاالت العمل التي
تتقاطع بني احتياجات املجتمع وقدرات املؤسسة ومكانتها .وقد مكننا هذا اإلجراء من اختيار مجاالت العمل األكرث
احتياجاً .وقد قمنا كذلك بتطوير قامئة معايري لتقييم واختيار مجاالت التنمية امل ُستدامة ونواحي الرتكيز الجديدة.

•التعليم والعلم
•الدمج

•دعم األشخاص املحتاجني

•اإلسكان
•الصحة الجسدية
•الصحة النفسية
•سهولة الوصول

•الــفــن والثقافة
والرتاث والرياضة
•املــســانــدة يف
املعيشة

عالي

متوسط

منخفض

•اإلدمان
•التخلص من الفقر

متوسط

•دعم األعامل

•املحافظة عىل البيئة

االتحتياج االجتامعي

•التوظيف والتدريب

عالي

•تطوير الشباب

•الصحة الشخصية واالجتامعية

منخفض

المالئمة لمؤسسة عالم صافوال

يأخذ توجه مؤسسة عامل صافوال االسرتاتيجي يف االعتبار األطر الدولية
واملبادرات العاملية .وقد قامت مبواءمة اسرتاتيجية االستدامة مع أهداف
التنمية املستدامة املحلية والعاملية .ومتاشياً مع التوجهات الوطنية
السعودية ،تركز اسرتاتيجيتنا يف النمو عىل أداء االستدامة ،مام يساهم يف
عملية التنمية االجتامعية واالقتصادية للمملكة ويعكس إمكانيات وقوة بلدنا
الغايل .وسرتكز املؤسسة عىل ثالثة محاور أساسية ،وميكن ربطها بعدد من
أهداف التنمية امل ُستدامة االشمل .وتتلخص هذه املحاور يف:

الحفاظ على
البيئة عرب الحد
من الهدر

اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻔﻬﺮس

دعم األعمال

ت�أهيل الشباب
وتمكينهم في
سوق العمل.
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ت ُظهر الخارطة اإلسرتاتيجية املرفقة األهداف اإلسرتاتيجية ملؤسسة عامل صافوال واألثر الذي تخطط إلحداثه
والروابط املنطقية بني مواردها وقدرتها واعاملها للوصول اىل هذا األثر.

األثر

العمليات
الداخلية

القدرة
التنظيمية

الحفاظ على
البيئة

تمكني األشخاص ذوي
اإلعاقة من خالل
التدريب والتوظيف

تنمية مهارات
الشباب التي تحقق
االستدامة المالية

دعم المؤسسات
الصغرية ومنشآت
األعمال للتطور

تنفيذ اتصاالت داخلية
وخارجية مؤثرة

التطبيق واإلرشاد
والتقي�يم بفعالية

بناء شراكات
اسرتاتيجية

تطوي�ر مبادرات
فريدة

زيادة التفاعل مع المتطوعني

الموارد
المالية

بناء القدرة التنظيمية للفري�ق

تطوي�ر العمليات الرئيسية

نمو تدفق اإليرادات

الهيكل التنظيمي لمؤسسة عالم صافوال
(مؤسسة أهلية غري ربحية تعمل تحت إرشاف وزارة املوارد البرشية والتنمية االجتامعية)

مجموعة صافوال
(املؤسس)

مجلس أمناء مؤسسة عالم صافوال

المدير التنفيذي

أمني سر المجلس

المشرف المالي

املدير املايل

إدارة املشاريع

اتفاقية مستوى الخدمة
*SLA

*مالحظة :تم توقيع اتفاقية تقديم خدمات ( )SLAبني مجموعة صافوال (املؤسس) ومؤسسة عامل صافوال ،بحيث تقوم مجموعة صافوال مبوجب هذه االتفاقية
بتقديم عدد من الخدمات دون مقابل (مثل املساعدة يف الشئون القانونية والحوكمة وشئون مجلس األمناء واملوارد البرشية واالتصال املؤسيس وغريها)،
وذلك للتخفيف من التكاليف واألعباء اإلدارية عىل املؤسسة إىل حني اكتامل الهيكل اإلداري للمؤسسة بشكل تدريجي .ويجدر الذكر هنا بأن الالئحة األساسية
للمؤسسة متكنها من تكوين إدارات مساندة متى ما دعت الحاجة إىل ذلك.
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اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻔﻬﺮس

إدارة المؤسسة

وليد خالد
فطاني

سعد
خبريي

عبدالرحمن
بسيوني

مفرح
عسريي

نوف
حلواني

نائب رئيس مجلس
األمناء والمدير
التنفيذي المكلف*

المدير المالي

أمني مجلس األمناء

مدير المسؤولية
االجتماعية

مدير المسؤولية
االجتماعية

*تم تعيني األستاذ /بندر سامي عرب مديرا ً تنفيذياً للمؤسسة وتم إبالغ وزارة املوارد البرشية بالتعيني ،حيث سيبارش عمله يف  2021/05/18م

برامج مؤسسة عالم صافوال
ِ
مهارات الشباب،
م األعامل ،وتطوير
إن برامج مؤسسة عامل صافوال تُعنى بعدة مجاالت حيث ميكن تلخيصها يف :دع َ
والحفاظ عىل البيئة بالح َّد من الهدر وخصوصاً الهدر الغذايئ ،ومتكني األشخاص ذوي اإلعاقة يف سوق العمل،
وتشجيع تبني االعامل لربامج التطوع املؤسيس ملوظفيهم.

برامج مؤسسة عالم صافوال

مجال مهارات الشباب

مجال تقليل الهدر

مجال دعم منشآت
األعمال

برنامج لتنمية المهارات
المهنية والفنية

برنامج لتقليل الهدر الغذائي
ضمن سالسل اإلمداد والمجتمع

برنامج إلدارة الهدر في شركات
مجموعة صافوال

برنامج لدعم األشخاص
ذوي اإلعاقة

برنامج التوعية باالستدامة
لقطاعات األعمال

برنامج التطوع
المؤسساتي
اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻔﻬﺮس
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ثاني ًا

ملخص ألبرز اإلنجازات
خالل العام 2020م

استكامل اإلجـــراءات
واملتطلبات النظامية
واإلدارية للمؤسسة
حــســب مـــا تقتضيه
األنظمة.
العمل عىل استكامل
الــهــيــكــل اإلداري
ملؤسسة عامل صافوال
(إعادة هيكلة املجلس
وفريق اإلدارة)

10

تــطــويــر واعـــتـــاد
اسرتاتيجية املسئولية
االجتامعية ملؤسسة
عامل صافوال.

تــطــو يــر مصفوفة
الصالحيات فيام يتعلق
بــالــنــواحــي املالية
واعتامدها وذلك لتعزيز
الحوكمةوعمليةالرقابة
الداخلية.

ماليني
ريال

تم تقديم مساهامت بقيمة  10ماليني
ريال سعودي استهدفت دعم املجتمع
املحيل خالل جائحة كورونا وذلك بالتعاون
مع مجموعة صافوال (املؤسس):

5

20

مالي�ي ريال

20

ألف سلة

دعم صندوق الوقف الصحي
لمكافحة جائحة كورونا بمبلغ
 5مالي�ي ريال

توزيع 20ألــف سلة غذائية
لألسر المتضررة بالتنسيق
مع أمارات المناطق

توزيع بطاقات تسوق للكادر
الصحي بالتعاون مع وزارة
الصحة

إنتاج مقاطع افالم توعوية قصرية
تعمل على نشر الوعي العام
حول كيفية مواجهة والوقاية من
فايروس “كورونــا”

اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻔﻬﺮس

تـــطـــويـــر ســيــاســة
املسئولية االجتامعية
لــلــمــؤســس والــتــي
ستقوم املؤسسة
بتطبيقها والتي تهدف
إىل تعزيز مبادرة عامل
صــافــوال يف مجال
املسئولية االجتامعية
واالستدامة.

املشاركة يف الحملة
التي أطلقها مركز إدارة
األزمات والكوارث  #كلنا
مسؤول

املشاركة يف ورشة
العمل اإلقليمية التي
نظمتها وزارة البيئة
واملــيــاه والــزراعــة
السعودية ضمن أعامل
ترأس اململكة لقمة
دول العرشين G20

إطالق تطبيق نقدرهـــا
للهواتف الذكية

أنتج برنامج مكني 12
من مقاطع الفيديو
إنفوجرافيك حول نصائح
وتدابري السالمة أثناء
الوباء خصيصاً لألشخاص
ذوي اإلعاقات املختلفة

املشاركة يف الحملة
التي أطلقتها وزارة
الزراعة  #احفظها_
لتدوم

املشاركة يف املبادرة
الــعــاملــيــة “الــضــوء
األرجواين”

قام برنامج مكني بإنتاج
 16فيلم انفوجرافيك
بــالــلــغــتــن العربية
واالنجليزية للمساهمة
لــــزيــــادة الــتــوعــيــة
ا ملجتمعية بقضا يا
اإلعاقة املختلفة.

إطالق منصة مواءمة
لــتــوعــيــة موظفي
مجموعة صافوال من
خالل الشبكة الداخلية
بقضايااإلعاقةاملختلفة
اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻔﻬﺮس

إصــدار عــامل صافوال
لتقرير االســتــدامــة
للمؤسس (مجموعة
صافوال) للعام  2019م
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ثالث ًا

مبادرات مؤسسة عالم صافوال
لعام 2020م

إصدار تقري�ر االستدامة لمجموعة صافوال
يُعد تقرير االستدامة للعام 2019م التقرير السادس الصادر عن مجموعة صافوال
والذي كانت تقوم بإعداده إدارة املسئولية االجتامعية التابعة للمجموعة ،إال
أن مؤسسة عامل صافوال – بعد انطالقها فعلياً يف مطلع العام 2020م – قامت
بإصدار هذا التقرير عن مجموعة صافوال ومازالت مستمرة يف مساعدة صافوال
ملواصلة جهودها يف إصداره وبشكل منتظم ،ويغطي هذا التقرير نهج وأولويات
وأنشطة وأداء اململكة العربية السعودية وإنجازات االستدامة ملجموعة صافوال
ورشكاتها العاملة يف اململكة العربية وتشمل (رشكة بندة للتجزئة ورشكة عافية
العربية ،ورشكة عافية العاملية والرشكة املتحدة للسكر والرشكة الدولية للصناعات
الغذائية واإلدارة العامة للمجموعة) ويغطي هذا التقرير أنشطة املجموعة يف
الفرتة من  1يناير  2019م وحتى  31ديسمرب 2019م.
يقدم التقرير تحليال أكرث تفصيالً لعملية تقييم األهمية النسبية لقضايا االستدامة
ملجموعة صافوال ،كام يتواءم ومبادئ إعداد تقارير االستدامة التي أقرتها املبادرة
العاملية إلعداد التقارير  ،GRIواملعايري الوطنية إلعداد تقارير االستدامة ،والتي
تم إطالقها يف سبتمرب  2020م من قبل وزارة االقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة.

إصدار تقري�ر االستدامة

السادس
لعام

2019

دعم المجتمع في ظل جائحة كورونـــــا

4
بقيمة
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م ــب ــادرات خــال
جائحة كورونا

10

مليون
ريال

تواجه اململكة العربية السعودية ،كام هو الحال مع بقية دول العامل ،تحديات
بسبب اآلثار السلبية التي خلفتها جائحة فريوس كورونا ،وهو األمر الذي دعى
مجموعة صافوال (املؤسس) اىل دعم الجهود الجبارة التي قامت بها اململكة
وذلك عن طريق تخصيص مبلغ ( 10,000,000عرشة ماليني) ريال سعودي ،بهدف عمل
بعض املبادرات لدعم املجتمع املحيل .اشتملت املبادرات عىل دعم صندوق
الوقف الصحي مببلغ ( 5,000,000خمسة ماليني) ريال ،وتوزيع  20,000سلة غذائية
لألرس املترضرة بالتنسيق مع أمارات املناطق .كام قامت املؤسسة بعمل حملة
توعية مجتمعية عىل وسائل التواصل االجتامعي ،والتي عنيت بإنتاج مقاطع فيديو
توعوية تعمل عىل نرش الوعي العام حول كيفية مواجهة والوقاية من فايروس
كورونــا .وقد قامت مجموعة صافوال بتنفيذ هذه املبادرات املجتمعية عن طريق
مؤسسة عامل صافوال.
هذا وستواصل مؤسسة عامل صافوال تطوير حلول مستدامة تتامىش مع احتياجات
املجتمع املحيل ،مع مواصلة بناء برامج التنمية االجتامعية للتخفيف من آثار
الجائحة عىل املدى الطويل.
اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻔﻬﺮس

عرض مبادرة عالم صافوال في الحد من الهدر الغذائي خالل
ورش قمة العشري�ن ()G20
شاركت مؤسسة عامل صافوال خالل شهر أكتوبر2020م يف ورشة العمل اإلقليمية
التي نظمتها وزارة البيئة واملياه والزراعة السعودية بالتعاون مع (Thünen
 )Instituteاألملانية حول “ الحد من الفقد والهدر الغذايئ” “ ضمن أعامل رئاسة
اململكة العربية السعودية لقمة دول العرشين ( )G20حيث قدمت املؤسسة
ورقة عمل بعنوان “اسرتاتيجيات الحد من الهدر الغذايئ يف قطاع األرس واملنازل.
“وقد شاركت من خاللها تجربة املؤسسة يف برنامج “نقدّرها” يف هذا الخصوص.
هذا وقد خرجت ورشة العمل بعدة توصيات أهمها :التشديد عىل أهمية التعاون
الدويل يف للحد من الهدر الغذايئ ،ورضورة التكاتف لتقليل تبعات جائحة كورونا
عىل األمن الغذايئ العاملي.

برامج مؤسسة عالم صافوال
درها”
برنامج “نِ َق ِّ
نقدرها هو برنامج إلدارة وتقليل الهدر الغذايئ ،تم تطويره ملعالجة الهدر الغذايئ كقضية ذات أهمية وطنية.
يستهدف الربنامج رشيحتني رئيسيتني ،وهام قطاع األرس واملنازل وقطاع الفنادق واملطاعم واملقاهي (،)HORECA
ويهدف الربنامج لتوسيع نطاق الرشائح املستهدفة وعقد الرشاكات االسرتاتيجية مع الجهات ذات العالقة يف
القطاعات املختلفة ونطاق عمل الربنامج يف املراحل القادمة.

أبرز إنجازات برنامج نقدرها عام 2020م
تم إطالق تطبيق نقدرهـــا للهواتف الذكية ،حيث استهدف هذا اإلطالق توسيع نطاق وصول برنامج نقدرها ،وتزويد
املستخدمني مبجموعة من األدوات والوسائط التفاعلية والنصائح بشكل تفاعيل ورسيع .ويعترب الهدف الرئيس
لربنامج نقدرها هو قيادة التغيري السلويك املستدام من أجل االستخدام األمثل للموارد الغذائية .حيث يشجع
التطبيق عىل التسوق الواعي للمواد الغذائية ،كام ويقدم نصائح حول أساليب تخزين األغذية وحفظها ،ويشتمل
عىل وصفات للترصف يف بقايا الطعام .ويقدم التطبيق كذلك أداة حاسبة حصص الطعام ،والتي تجنب بدورها
املستخدمني من القيام بالتخمينات فيام يتعلق بتقدير كميات الطعام ،مام ميكن العائلة من طهو الكمية التي
تحتاج إليها فقط .ويوفر التطبيق العديد من األدوات واملراجع األخرى.
كام تم إنتاج مجموعة من مقاطع الفيديو التوعوية حول املستهلك واألمن الغذايئ مع بدء جائحة كورونا وقد تم
ة االستهالك ،بد ًءا
بثها عرب وسائل التواصل االجتامعي وكانت ترك ُز حول املستهلك واألمن الغذايئ ،حيث تناولت دور َ
من نصائح التسوق ،ومرورا ً بتعقيم املواد الغذائية عند العودة للمنزل ،وانتها ًء بتخزين الطعام وطهيه.
كام يتم التخطيط وبدأ العمل عىل مبادرة نقدرها
التي تستهدف األطفال من سن  10-6سنوات ،حيث
تعمل هذه املبادرة عىل نرش ثقافة الحد من الهدر
الغذايئ بني األطفال ،واكسابهم بعض املهارات لتعزيز
سلوكياتهم املسؤولة نحو الطعام وسوف يتم إطالق
هذه املبادرة قريباً.
املشاركة يف ورشة العمل املرتبطة بقمة العرشين،
كام ذكرنا سابقاً ،شاركت مؤسسة عامل صافوال يف
ورشة العمل اإلقليمية التي نظمتها وزارة البيئة واملياه
والزراعة السعودية بالتعاون مع ()Thünen Institute
األملانية حول “الحد من الهدر والفقد الغذايئ”.
اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻔﻬﺮس
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خلفية عن برنامج نقدرها والجهود السابقة
يوضح القسم التايل مراحل تطور برنامج نقدرها ،وأبرز إنجازاته ورشاكاته منذ إطالقه يف
عام 2017م:

عام

2019

عام

2018

التوقيع والشراكة مع المؤسسة العامة
للحبوب

إطــاق نصائح نقدرها التفاعلية على
شكل فيديوهات توعوية

لرتسيخ ثقافة إدارة الهدر الغذايئ ،قامت
مجموعة صافوال بتوقيع مذكرة تفاهم مع
املؤسسة العامة للحبوب (حيث إن مؤسسة
عامل صافوال مل تؤسس إال يف أواخر العام
2019م) .وتعترب املؤسسة العامة للحبوب
مؤسسة وطنية تعنى بحامية سالسل اإلمداد
الغذائية يف اململكة .وتعترب هذه الرشاكة
رشاكة فريدة من نوعها بني القطاعني العام
والخاص ،وتدعو اىل بناء رشاكة مستدامه
بني أصحاب املصالح .تم التوقيع عىل مذكرة
التفاهم خالل إطالق مؤرش الفقد والهدر
الغذايئ يف اململكة.

قام برنامج نقدرها يف عام  2019م بالعمل
عىل إنتاج ثــاث مقاطع فيديو قصرية،
تحتوي عىل عرض النصائح املتعلقة بإدارة
الهدر الغذايئ بطريقة تفاعلية .احتوت
هذه الفيديوهات عىل نصائح حول التسوق
والتخزين كذلك قدمت بعض النصائح حول
تقدير الكميات املناسبة للطعام .واستهدف
العمل عىل هذه املبادرة نقل املعلومات
العلمية بطريقة بسيطة وتفاعلية ،وتسليط
الضوء عىل األدوات العملية املتاحة ألجل
اإلدارة الفعالة للموارد الغذائية.

إطالق تحالف وطني مع منظمات المجتمع
المدني المتخصصة في الحفاظ على الطعام:
نظّم برنامج نقدرها مؤمترا بعنوان (ملتقى
تحالف نقدرها مع جمعيات حفظ الطعام يف
اململكة) .وهدف املؤمتر إىل بناء رشاكات
اسرتاتيجية وطنية مع  15من املنظامت غري
ربحية املتخصصة يف إدارة الهدر الغذايئ
يف اململكة العربية السعودية ،ومتهيد
الطريق إلجراء مبادرات مستقبلية وتوسيع
نطاق وجود وأنشطة نقدرها لتشمل جميع
املناطق واملدن يف السعودية.

تــطــويـ�ر وإطـ ــاق حــاســبــة حــصــص الــطــعــام:
وفرت بوابة “نقدرها” من خالل موقعها الجديد
أداة حاسبة لحصص الطعام ،والتي تساعد
املستخدمني عىل تقدير الكمية املناسبة
من الطعام للطهي ،وتقديم توصيات بشأن
كميات الطعام وحساب االستهالك لكل فرد،
وذلك بهدف الحد من الهدر الغذايئ.

تطوي�ر بوابة نقدرها االلكرتونية.
مصور وتفاعلي لوصفات
إطالق  60فيديو
ّ
ط ــب ــخ مـ ــن ب ــق ــاي ــا ال ــط ــع ــام والـ ــوجـ ــبـ ــات:
وذلك بهدف نرش الوعي وتثقيف املجتمع
حول كيفية االستفادة من بقايا الطعام بشكل
أفضل بطرق سهلة ومبتكرة.
عمل دراسة نقدرها االجتماعية االستقصائية
يف عدة مدن بهدف إثراء املعلومات عن
عــادات املجتمع يف هدر الغذاء ومدى
تقبله للتغيري.
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إط ــاق حملة (أبــدعــي وقـ ــدري الــتــحــدي)
عىل منصات التواصل االجتامعي :وهي حملة
االتصال لربنامج نقدرها خالل شهر رمضان
املبارك يف نسخته الثانية من مسابقته
الرمضانية .والتي تهدف إىل التقليل من هدر
الطعام ،من خالل اقرتاح قامئة مبكونات من
بقايا الطعام كل أسبوع ،والطلب من املشاركني
عمل أطباق جديدة من هذه املكونات .تم
استالم ما يقرب من 2500وصفة مبتكرة من
بقايا الطعام وتم اختيار تسعة فائزين .وقد
بلغت نسبة الوصول االجتامعي إىل أكرث
من أربعة ماليني شخص عرب جميع منصات
التواصل االجتامعي.

ت�كريم برنامج نقدرها من قبل صاحب السمو
الملكي األمري /عبد اهلل بن بندر نائب أمري
منطقة مكة املكرمة ،ضمن مبادرات جمعية
إطعام الخريية.

إعداد وإطالق كتاب وصفات الطبخ من بقايا
الطعام والوجبات:
وثق برنامج نقدرها من خالل هذا الكتاب العديد
من الوصفات التي قدمها املشاركون يف
حمالت نقدرها الرمضانية التي تم إطالقها
عرب منصات التواصل االجتامعي.

عام

2017

إجراء البحث الميداني لقياس الهدر الغذائي:
يف اململكة العربية السعودية حيث عكف
برنامج نقدرها عىل وضع منهجية إلجراء بحوث
متعلقة بالهدر الغذايئ يف اململكة تحت
إرشاف برنامج األمم املتحدة للبيئة UNEP
ومنظمة  WRAPالربيطانية إلدارة الهدر
واملوارد .ومتت الدراسات امليدانية بالتعاون
مع وكالة استشارية وبحثية ذات خربة يف
السوق السعودي .وقد اعتمد البحث امليداين
عىل مقاييس كمية ونوعية ملعرفة كميات
املواد الغذائية املهدرة بدقة وللتعرف
عىل السلوك الغذايئ اليومي لألفراد ذوي
الدخل املتوسط .وهدفت الدراسة لوضع خط
األساس لقياس مستويات الهدر الغذايئ
عىل املستوى الوطني.

إطالق الدليل اإلرشادي إلدارة الهدر الغذائي
في قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي
(:)HORECA
حيث قام برنامج نقدرها بعمل بعض املبادرات
التي تهدف إىل تغيري النمط السلويك يف
قطاع الفنادق واملطاعم واملقاهي من خالل
التعاون مع جمعية إطعام والغرفة التجارية
الصناعية بجدة ،وقد هدف هذا التعاون إىل
إعداد دليل إرشادي إلدارة الهدر الغذايئ
يف قطاع الفنادق واملطاعم واملقاهي.
وقد حصد الدليل جائزة مركز األمري خالد
الفيصل لالعتدال وذلك ضمن فرع املبادرات
املؤسسية يف ديسمرب 2017م.
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تطوي�ر اســم الربنامج والعالمة التجارية
والهوية المرئية للربنامج.

إطالق حملة (أبدعي وقدري):
عىل وسائل التواصل االجتامعي :وهي حملة
توعية مجتمعية خالل شهر رمضان املبارك
لعام 2017م ،عىل شكل مسابقة تهدف للحد
من الهدر الغذايئ من خالل تشجيع الجمهور
عىل االستفادة من بقايا وجبة الفطور عن
طريق استخدام البقايا إلعداد أطباق جديدة
لوجبة السحور .وقد تم استالم ما يزيد عن
 2300وصفة مبتكرة ،وحققت الحملة نسبة
وصول اجتامعي بلغت ثالثة ماليني شخص.

قام برنامج نقدرها – ومن خالل رشاكته مع
إطعام -بتوزيع ما يزيد عن مليون حافظة
طعام على  143,000مستفيد يف اململكة
العربية السعودية.

المشاركة في المائدة المستديرة العرب�ية
الخامسة حول االستهالك واإلنتاج المستدام:
والذي نظمته جامعة الدول العربية يف
القاهرة من خالل الرشاكة مع برنامج األمم
املتحدة للبيئة.
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شركاء نقدرهـــا
من أجل تحقيق أهدافه بفعالية ،يتعاون برنامج “نقدّرها”
مع عدة منظامت محلية وعاملية

26

برنامج األمم المتحدة للبيئة

برنامج إدارة الهدر والموارد

UNEP

WRAP

ِ
(املؤسس) رشاكة
أقامت مجموعة صافوال
ملدة  18شهرا ً مع برنامج األمم املتحدة للبيئة
لالستفادة من نطاق عملهم العاملي وخربتهم
التقنية .ويف املقابل ،نسعى كمؤسسة إىل
املساهمة يف تقديم الدعم االسرتاتيجي
وقيادة التحول يف معالجة الهدر الغذايئ
الزائد يف اململكة العربية السعودية عرب برنامج
“الوقاية والحد من الهدر الغذايئ” الشامل.

ِ
(املؤسس) رشاكة مع
أقامت مجموعة صافوال
برنامج  WRAPللحصول عىل ترخيص لالستفادة
من خرباتهم التي تشمل مبادئ توجيهية
ومناذج عمل وعددا ً من األدوات
اسرتاتيجية
َ
والنصائح املحددة .ومن خالل هذا الرتخيص،
نستطيع االستفادة من امللكية الفكرية الخاصة
بربنامج املوارد والنفايات يف إثراء برنامجنا
الخاص.

المؤسسة العامة للحبوب

بنك الطعام السعودي

SAGO

إطعام

وقعت املؤسسة العامة للحبوب ومجموعة
ِ
(املؤسس) مذكرة تفاهم تعد األوىل
صافوال
من نوعها بني القطاعني الحكومي والخاص
يف اململكة ،وذلك خالل إطالق مؤرش الفقد
والهدر يف الغذاء يف اململكة.

يتم التعاون مع (إطعام) لتوسيع امتداد
املرشوع من خالل استهداف قطاع الفنادق
واملطاعم واملقاهي ( )HORECAويسعى
الطرفان من هذه الرشاكة إلحداث تغيري سلويك
ورفع مستوى الوعي ومتكني أصحاب األعامل
واملوظفني يف قطاع الفنادق واملطاعم
واملقاهي ( )HORECAمن خالل توجيهات
تقنية وعملية وخطوات للحد من هدر الطعام
الذي قد يظهر يف أي مرحلة من مراحل دورة
االستهالك الغذايئ.
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برنامج “مكني”
يعمل برنا مج مكني لتحقيق
مجموعة من األهداف االجتامعية
والتنموية التي تلبي احتياجات
أصحاب املصالح واملستفيدين
يف املجتمع وتشمل:

نشـــر الوعـــي حول أهميـــة شمــل
األشخاص ذوي اإلعاقة يف منظومة
العمل

تدريــــب وتوظيـــــف األشخـــاص
ذوي اإلعاقة

توفري بيئة عمل مالمئة وصحية لهم
من خالل اعتامد أفضل أساليب العمل

توفري الدعم واملساندة من خالل
تطبيق نظام املرشد والزميل يف
بيئة العمل

تبادل الخربات مع املنظامت والرشكات
املهتمة بتطبيق معايري سهولة
الوصول الشامل واملشاركة يف
املؤمترات املتعلقة بقضايا األشخاص
ذوي اإلعاقة.

أبرز إنجازات برنامج “مكني” عام 2020م
طغت االستجابة لتحديات جائحة كورونا عىل نشاطات مؤسسة عامل صافوال واملرتبطة بربنامج مكني خالل العام
2020م حيث جاءت هذه االستجابة بعدة طرق منها :قامت املؤسسة بإنتاج سلسلة من  12مقطع فيديو إنفوجرافيك
حول نصائح وتدابري السالمة أثناء الوباء مخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقات الجسدية والحركية والسمعية والبرصية
والذهنية ،وشاركت يف مؤمترات افرتاضية عدة مثل الندوة االفرتاضية التي نظمتها شبكة األعامل واإلعاقة
العاملية التابعة ملنظمة العمل الدولية ( )GBDN-ILOبعنوان “قيادة األعامل يف االستجابات الشاملة لإلعاقة
خالل جائحة كورونا “ وندوة افرتاضية حول “الحضور ،والصحة النفسية وأداء العمل أثناء الجائحة” وورشة عمل
افرتاضية بعنوان “عمل األشخاص ذوي اإلعاقة خالل جائحة كورونا” .باإلضافة إىل ذلك ،شارك برنامج مكني يف عدة
ورش عمل لتعزيز سهولة الوصول الرقمي لذوي اإلعاقة كورشة العمل االفرتاضية والتي كانت بعنوان “ مفاهيم
واتجاهات إمكانية الوصول الرقمي “ وورشة “ تهيئة التطبيقات عىل األجهزة الذكية لذوي اإلعاقة” .كام بادر
مكني باملشاركة يف ورشة عمل نظمها مركز األمري مشعل بن ماجد بن عبد العزيز للبحوث االجتامعية واإلنسانية
تحت عنوان “مساهمة القطاع الخاص يف توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة  -الواقع  -املعوقات  -متطلبات النجاح”
ويف ورشة عمل نظمتها الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي تحت عنوان “برنامج الوصول
الشامل يف الحرمني الرشيفني” وقدم عدة مقرتحات لتسهيل الوصول للبيئة العمرانية والخدمات واالتصال ومتكني
األشخاص ذوي االعاقة.

12

فيديو

عن تدابري السالمة من كورونا
لذوي االحتياجات الخاصة
المشاركة فــي العديد من

الندوات وورش العمل
االفرتاضية
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المشاركة في العديد من
الملتقيات االفرتاضية

بث فيلم تجربة توظيف
ذوي اإلعاقة عالمي ًا

إطالق منصة

مواءمة

الحصول على االعتماد
لربنامج المرشد والزميل

16

فيديو

تــوعــويــة بقضايا اإلعــاقــة

كام متت املشاركة يف عدة ملتقيات افرتاضية كـ “ملتقى رؤية” و”إبصار” مع جمعيات
لألشخاص ذوي اإلعاقة احتفاال باأليام العاملية املرتبطة باإلعاقة مثل يوم البرص
العاملي ويوم العصا البيضاء لزيادة الوعي املجتمعي والجهات ذات العالقة بحقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة واإلشادة مبنجزاتهم ودورهم االجتامعي واالقتصادي يف
املجتمع ويف خطط التنمية الوطنية.
كام وتضمنت أنشطة مؤسسة عامل صافوال املشاركة يف املبادرة العاملية “الضوء
األرجواين” والتي كان شعارها “املشاركة االقتصادية للموظفني ذوي اإلعاقة يف
املجتمع “ من خالل استعراض تجربة رشكائنا يف توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة عرب
برنامج مكني .هذا وتم بث الفيلم الخاص باملشاركة يف جميع أنحاء العامل خالل
اليوم العاملي لألشخاص ذوي اإلعاقة يف  3ديسمرب 2020م .كام شارك الربنامج
يف احتفالية رشكة الخطوط السعودية للخدمات األرضية مبناسبة اليوم العاملي
لإلعاقة وقام بعملية تقييم الخدمات املقدمة لألشخاص ذوي االعاقة أثناء السفر.
كام أطلقنا منصة مواءمة عرب الشبكة الداخلية ،والتي توفر موارد قيمة لجميع
املوظفني املهتمني ببناء معرفتهم ومامرساتهم يف مختلف القضايا املتعلقة
باإلعاقة مبا يف ذلك :اإلتيكيت واملبادئ التوجيهية؛ السياسات واإلجراءات؛ مفهوم
الوصول الشامل؛ إمكانية الوصول إىل الويب حسب معايري( )W3C؛ والخدمات وبرامج
الدعم.
كذلك تم الحصول عىل االعتامد من املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني
للحقيبة التدريبية لربنامج املرشد والزميل .كام شارك برنامج مكني يف االحتفال باليوم
العاملي لألشخاص ذوي اإلعاقة والذي يصادف الثالث من ديسمرب من كل عام عرب
وسائل التواصل االجتامعي وإطالق فلم انفوجرافيك بهذه املناسبة بعنوان “ ليست
كل االعاقات ظاهرة” لنرش الوعي يف املجتمع بأنواع االعاقات املختلفة.
وتعزيزا ً لتوعية املجتمع بقضايا اإلعاقة املختلفة قام برنامج مكني بإنتاج  16فيلم من
االفالم انفوجرافيك باللغتني العربية واالنجليزية وطورت مبعايري التواصل الشامل كلغة
االشارة والنص املكتوب وقد عالجت مجموعة متنوعة من القضايا شملت التعريف
بربنامج مكني األهداف والخدمات املقدمة ،جدوى توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة،
عال مع ذوي اإلعاقة
برنامج املرشد والزميل ،برنامج الوصول الشامل ،والتواصل الف ّ
الحركية والسمعية والبرصية والذهنية (التوحد).

خلفية عن برنامج مكني
منذ إنشائه من قبل مجموعة صافوال (املؤسس) يف
عام 2010م ،تم من خالل برنامج مكني توظيف  1221موظفًا
من األشخاص ذوي اإلعاقة وقدم العديد من الربامج
التدريبية املجانية للمنظامت الحكومية واملنظامت
غري الحكومية ورشكات القطاع الخاص حول مهارات
التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة وبرنامج املرشد
والزميل لدمج ذوي اإلعاقة يف بيئة العمل ،ولقد
سهلت بوابة مكني االلكرتونية ،والتي تجمع الباحثني
عن عمل من ذوي اإلعاقة وأصحاب العمل يف القطاع
الخاص يف توظيف العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة
منذ إنشائها يف عام  2017م.
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شركاء مكني
من أجل تحقيق أهدافه بفعالية ،يتعاون برنامج “مكني”
مع عدة منظامت محلية ودولية وهي:

منظمة العمل الدولية – شبكة
األعمال واإلعاقة الدولية

المستشار الدولي لربنامج مكني

ILO-GBDN

LEO

ِ
(املؤسس) اتفاقية تعاون مع
وقعت مجموعة صافوال
منظمة العمل الدولية يف العاصمة السويرسية جنيف
يف عام  2017م ،بهدف االلتزام باملبادئ العرشة للميثاق
العاملي لألعامل التجارية واإلعاقة ،وذلك بهدف توفري مزيد
من الفرص التدريبية والوظيفية لذوي اإلعاقة ،والتعاون
مع املنظامت الدولية لخلق بيئة عمل جاذبة لهم والحفاظ
عىل حقوقهم.

ِ
(املؤسس) اتفاقية يف عام 2009م
وقعت مجموعة صافوال
مع مكتب ليو الستشارات التوظيف لذوي اإلعاقة من هولندا
والذي له خربة طويلة ومامرسات عاملية معتمدة ونجاحات
يف توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة يف اوروبا.

منظمة التحالف العالمي لتسهيل
الوصول للتقنية والبيئة
مكتب المدن لالستشارات الهندسية

GAATES

ِ
(املؤسس) اتفاقية مع مكتب املدن
وقعت مجموعة صافوال
لالستشارات الهندسية يف عام 2011م ليكون الذراع الهنديس
التنفيذي ملرشوع سهولة الوصول الشامل.

ِ
(املؤسس) عىل شهادة االعتامد
حصلت مجموعة صافوال
الدويل يف معايري الوصول الشامل من منظمة “ جيتس”
 GAATESيف عام 2012م وقامت بإعادة التقييم يف عام
2018م.
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برنامج التطوع “عطاء”
ِ
صافوال(املؤسس) بتشجيع موظفيها للمشاركة بربامج
تقوم مجموعة
التطوع املختلفة عن طريق دمج التطوع يف مؤرشات أداء املوظفني
السنوية .هذا وقامت مؤسسة عامل صافوال بتصميم الربامج التطوعية
الداعمة لهذا التوجه من قبل املجموعة ،كام ساهمت يف األنشطة
التي تدعم النمو الشخيص واملهني ملوظفي املجموعة ،ومواءمة
برنامج التطوع هذا مع رؤية اململكة  .2030هذا وقد تم تعليق أنشطة
التطوع لهذا العام منذ شهر مارس 2020م بسبب ظروف جائحة كورونـا
وحرصا عىل سالمة املوظفني وعائالتهم.
ً
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رابع ًا:

تقري�ر الحوكمة
المؤسسية

ت�كوي�ن مجلس األمناء
يدير املؤسسة مجلس أمناء مكون من  5أعضاء ،وتنص الالئحة األساسية للمجلس عىل أن تكون مدة الدورة الواحدة
ملجلس األمناء أربع سنوات ،ويف ضوء ذلك تم تشكيل مجلس أمناء عامل صافوال من خمسة أعضاء وهم:

أ /عبدالرحمن محمد
رمزي عداس

أ/وليد خالد
فطاني

م/عبداهلل
محمد رحيمي

أ/فهد عبد اهلل
القاسم

م/أنيس أحمد
مؤمنة

رئيس مجلس األمناء

نائب رئيس مجلس
األمناء

عضو مجلس األمناء
(المشرف المالي)

عضو مجلس األمناء

عضو مجلس األمناء

ويشرتط توافر الرشوط اآلتية يف أعضاء املجلس :أن يكون سعودياً ،وأن يكون كامل األهلية ،وأال يقل عمره عن ()21
سنة ،وأال يكون من العاملني يف اإلدارة املختصة باإلرشاف عىل املؤسسات يف الوزارة أو الجهة املرشفة ،كام
يجب أال يكون صدر يف حقه حكم نهايئ بإدانته يف جرمية مخلة بالرشف واألمانة ما مل يكن قد ُرد إليه اعتباره،
وعدم اعرتاض الوزارة عىل ترشيحه.

أبرز مهام ومسؤوليات المجلس
يختص مجلس األمناء بجميع االختصاصات املنصوص عليها يف الالئحة األساسية للمؤسسة وفيام ييل ملخص ألبرز
املهام واملسؤوليات:
اعتامد الهياكل التنظيمية واملوازنة التقديرية والخطة
االسرتاتيجية ،وخطط العمل الرئيسة ومتابعة تنفيذها،
باإلضافة إىل إدارة املوارد املالية ،واستثامر الفائض
منها لتحقيق استدامة للموارد املالية للمؤسسة.

اعتامد أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والحوكمة
ال تتعارض مع الئحة املؤسسة واألنظمة املرعية
واإلرشاف عليها.

اعتامد سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع املستفيدين
من الخدمات واإلعالن عنها.

املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية
يف املؤسسة.

تزويد الوزارة بالتقارير الالزمة والبيانات واملعلومات
عن املؤسسة وفق النامذج املعتمدة من الوزارة،
والتعاون يف إعداد التقارير التتبعية والسنوية ،وتحديث
بيانات املؤسسة كل عام.

اإلرشاف عىل اعداد املوازنة التقديرية للسنة املالية
الجديدة واعتامدها.
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وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن احرتام املؤسسة
لألنظمة واللوائح وااللتزام باإلفصاح عن املعلومات
الجوهرية للمستفيدين والوزارة والجهة املرشفة
إن وجدت وأصحاب املصالح.

ابالغ الوزارة بكل تغيري يطرأ عىل حالة أعضاء مجلس
األمناء واملدير التنفيذي واملدير املايل وذلك خالل
شهر من تاريخ حدوث التغيري.

تعيني مدير تنفيذي متفرغ للمؤسسة ،وتحديد صالحياته،
ومتابعة أدائه.

إدارة املؤسسة وفقاً للنظام والالئحة التنفيذية والالئحة
والقواعد والتعليامت الصادرة مبقتضاها.

اجتماعات المجلس خالل العام 2020م
سجل حضور اجتماعات مجلس األمناء:
يختص مجلس األمناء بجميع االختصاصات املنصوص عليها يف الالئحة األساسية للمؤسسة وفيام ييل ملخص ألبرز
املهام واملسؤوليات:

م
م
1
1
2
2

اسم العضو

تسلسل االجتماعات خالل العام 2020م وتاريخها
 28يناير

 16مارس

 4مايو

 24يونيو

 15سبتمرب  27أكتوبر

أ  /عبد الرحمن محمد
رمزي عداس

عدد مرات
الحضور
( )6من ()6

رئيس مجلس األمناء

أ  /وليد خالد فطاني
نائب رئيس مجلس األمناء

ال ينطبق تم تعي�ينه اعتبارا من 2021/01/01م

( )0من ()0

3
3

( )6من ()6

أ  /فهد عبد اهلل القاسم

4
4
5
5
-

م /أنيس أحمد مؤمنه

( )6من ()6

م /عبد اهلل محمد نور
رحيمي

( )6من ()6

أ /عبد الرحمن ياسر
بسيوني

( )6من ()6

أمني مجلس اإلدارة

مكافآت مجلس األمناء
ال تقوم املؤسسة بتخصيص أي أتعاب أو مكافآت
أو مزايا أياً كانت لرئيس وأعضاء مجلس األمناء من
ميزانيتها املخصصة لها أو أي مورد آخر للمؤسسة
وذلك حسب الئحتها األساسية ،حيث تقوم مجموعة
صافوال (املؤسس) بتويل ذلك من قبلها دون تحميل
املؤسسة ألي أتعاب مالية أو غريها.
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تقي�يم أداء مجلس األمناء وأعضائه
تم القيام بتقييم ألداء املجلس داخلياً عن العام2020م والذي تضمن عمل استامرات مسح (استبيان) للمجلس
لقياس فاعلية أداء املجلس للعام 2020م وتحديد نقاط القوة والضعف يف ضوء املهام واملسئوليات املوكلة
له ،حيث تم تحليل نتائج استامرات املسح ،والذي جاءت نسبة املشاركة فيه من أعضاء املجلس بنسبة  ،%100وتم
تقديم التوصيات والنتائج النهائية للمجلس متضمنة نقاط القوة والضعف والتوصيات وخطة العمل املتعلقة بها.
وضمن جهود مجموعة صافوال (املؤسس) لضامن فاعلية مجلس األمناء ،استمرت رشكة االستشارات كومباس
بتقييم كفاءة وفعالية اجتامعات مجلس أمناء عامل صافوال خالل العام 2020م من خالل تعبئة استبيان لتقييم فاعلية
جميع اجتامعات املجلس ( )BME Surveyمتضمنة تقييم مدى فاعلية املشاركة والنقاشات خالل هذه االجتامعات
وصوالً لقرارات مدروسة تعزز من أداء املؤسسة وتحقق أهدافها ،وقد تم عرض نتائج التقييم املستمر لفاعلية
جلسات املجلس عىل املجلس وتم أخذها يف االعتبار ،حيث تقوم مجموعة صافوال بتغطية تكاليف هذا التقييم
ضمن برنامج متكامل ملجلسها ولجانه ومجلس أمناء عامل صافوال.

أبرز القرارات التي اتخذها المجلس خالل العام 2020م
فيام ييل بيان بأبرز القرارات الرئيسة التي أتخذها مجلس األمناء واألحداث الهامة املتعلقة بالعام 2020م:
م.

القرار

1

اعتامد اسرتاتيجية مؤسسة عامل صافوال بنا ًء عىل ما تم عرضه عىل املجلس.

2

اعتامد مصفوفة جدول الصالحيات.

3

املوافـقة عىل املوازنة السنوية للمؤسسة وفقاً ملا تم عرضة عىل املجلس.

4

قيام مؤسسة عامل صافوال بتنفيذ املبادرة الخاصة باملساهمة يف دعم تقليل آثار جائحة فريوس كورونا
املستجد والتي قامت مجموعة صافوال (املؤسس) بدعمها مالياً من خالل تخصيص مبلغ عرشة ماليني ريال
سعودي (خمسة ماليني ريال سعودي من خارج ميزانية املؤسسة األساسية).

5

متابعة برامج ومبادرات املؤسسة خالل العام 2020م.

أبرز مهام ومسؤوليات اإلدارة التنفيذية
تتوىل اإلدارة التنفيذية للمؤسسة إدارتها وانهاء األعامل اليومية بها ومتابعة أقسامها كافة وإعداد الخطط
الالزمة لتحقيق أهدافها والعمل عىل تنظيمها وتطويرها ،ويتوىل املدير التنفيذي األعامل اإلدارية واملالية
كافة وفيام ييل ملخص ألبرز مهام ومسؤوليات اإلدارة التنفيذية:
رسم خطط املؤسسة وفق مستوياتها انطالقاً من
السياسة العامة ومعايري حوكمة املؤسسة وأهدافها
املؤسسة ومتابعة تنفيذيها بعد اعتامدها.

إعداد اللوائح اإلجرائية والتنظيمية الالزمة التي تضمن
قيام املؤسسة بأعاملها وتحقيق أهدافها ومتابعة
تنفيذها بعد اعتامدها.

توفري احتياجات املؤسسة من الربامج واملرشوعات
واملوارد البرشية والتجهيزات الالزمة كافة.

اقرتاح قواعد استثامر الفائض من أموال املؤسسة
وآليات تفعيلها.

اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻔﻬﺮس
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رسم وتنفيذ الخطط والربامج التطويرية والتدريبية
التي تعكس عىل تحسني أداء منسويب املؤسسة
وتطويرها.
رسم سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع املستفيدين
من خدمات املؤسسة وتضمن تقديم العناية الالزمة
لهم واالعالن عنها بعد اعتامدها.
تزويد الجهات النظامية بالبيانات واملعلومات عن
املؤسسة وفق النامذج املعتمدة من الوزارة والتعاون
يف اعداد التقارير التتبعية والسنوية بعد عرضها عىل
مجلس األمناء وتحديث بيانات املؤسسة بصفة دورية.
متابعة سري أعامل املؤسسة ووضع املؤرشات لقياس
األداء واإلنجازات فيها عىل مستوى الخطط واملوارد
والتحقق من اتجاهها نحو األهداف ومعالجة املشكالت
وإيجاد الحلول لها.
إعداد التقارير املالية ومرشوع املوازنة التقديرية
للمؤسسة وفقا للمعايري املعتربة متهيدا ً العتامدها.
إعداد التقويم الوظيفي للموظفني ورفعه للمجلس
العتامده.

اعتماد سياسة مجموعة صافوال
“المؤسس” للمسؤولية االجتماعية
ضمن جهودها لضامن استدامة برامج ومبادرات
املسؤولية االجتامعية واالستدامة ،قامت مجموعة صافوال
(املؤسس) بتطوير سياسة للمسؤولية االجتامعية بناء
عىل اقرتاح من مجلس أمناء عامل صافوال ومبوافقة
مجلس إدارة مجموعة صافوال والتي سيتم عرضها
عىل الجمعية العامة للمساهمني العتامدها ،حيث
ستعمل مؤسسة عامل صافوال عىل تحقيق األهداف
املرجوة من هذه السياسة ،والتي سيتم نرشها عىل
موقع مجموعة صافوال اإللكرتوين فور اعتامدها من
جمعية املساهمني.
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المسؤولية االجتماعية واالستدامة في 2021م
تعهدت مجموعة صافوال (املؤسس) باإلبقاء عىل التزامها التزاماً كامالً بدعم اململكة يف جهودها ملكافحة اآلثار
السلبية التي أنتجتها جائحة كورونا عىل الصحة العامة ورفاه الوطن وتقدمه االقتصادي .لذا ،ستستمر صافوال يف
عام 2021م يف تخصيص كافة املوارد املتاحة لدعم كل فئات املجتمع يف اململكة ،وتقديم يد العون بكل وسيل ٍ
ة
ممكنة ،لدعم الدولة والهيئات الحكومية يف جهودها املستمرة.
وستواصل املجموعة ومن خالل مؤسسة عامل صافوال بدعم األشخاص ذوي اإلعاقة ،من خالل برنامج “مكني” ،
ملواجهة التهديد املاثل يف فريوس كورونا املستجد ،إىل جانب مواصل ِ
ة دعم املؤسسات يف تنفيذ إجراءات
خاصة مبوظفيها من األشخاص ذوي اإلعاقة لتتمكن من حامية هذه الفئة الغالية عىل قلوبنا.
قدِّرها” لضامن تحقيق األمن الغذايئ ،من خالل املزيد من التوعية
كام سنقيّم مبادرات جديدة يف إطار برنامج “نِ َ
والتوجيه إىل ترشيد االستهالك وتقليل الهدر ،ال سيام يف ظل الخلل الذي أحدثته الجائحة يف سالسل اإلمداد
العاملية.
وستستمر مجموعة صافوال طوال عام 2021م يف تقديم التمويل والدعم لربامج مؤسسة عامل صافوال وعملها،
مبا يف ذلك اختيار أعضاء مجلس أمنائها الجديد ،وتفعيل برنامج مبادراتها بالكامل ،لنواصل بذلك باإلسهام ولو
بالقليل ،مقارن ً
ة بالجهود الحكومية الجبارة ،يف دعم اململكة العربية السعودية يف تحقيق رؤية .2030

القوائم المالية
يعترب عام التأسيس 2020م عام مايل طويل ،حيث امتد من  28اكتوبر 2019م اىل  31ديسمرب 2020م ،وقام مجلس
األمناء بتعيني رشكة يك يب إم جي الفوزان ورشكاه إلعداد ومراجعة القوائم املالية ملؤسسة عامل صافوال للفرتة
املشار إليها وسيتم تزويد وزارة املوارد البرشية والتنمية االجتامعية بنسخة منها فور اعتامدها من مجلس األمناء
خالل الفرتة النظامية التي حددتها الئحة التأسيس للمؤسسة.

الخاتمة
يتقدم مجلس أمناء عالم صافوال بجزي�ل الشكر إلى مقام خادم الحرمني الشريفني
وولي عهده حفظهم اهلل على دعمهم المستمر للعمل التطوعي واالجتماعي
المؤسسي ،كما يشكر كذلك الشركاء الذين يعملون مع المؤسسة في القطاعني
العام والخاص ويتطلع المجلس إلـى تحقيق المزيد من االنجازات خالل العام 2021م
وبذل كافة الجهود من أجل تجاوز كافة التحديات التي واجهتها المؤسسة أثناء مرحلة
الت�أسيس وخالل فرتة جائحة كورونا في العام 2020م والتي مازالت تلقي بظاللها
على كافة القطاعات وعلى االقتصاد الكلي.
مــع خالص الشكر واالح ــرام

مجلس أمناء عالم صافوال
(مؤسسة أهلية غري ربحية تعمل تحت إشراف
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية)
اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻔﻬﺮس
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ملحق :سياسة المسؤولية االجتماعية
لمجموعة صافوال
بنا ًء عىل توصية من قبل مجلس إدارة مجموعة صافوال تم اعتامد سياسة املسؤولية االجتامعية للمجموعة
من قبل الجمعية العامة ملساهمي مجموعة صافوال يف اجتامعها املنعقد بتاريخ  28ابريل 2021م املوافق 16
رمضان 1442هـ ،والتي تقوم مؤسسة عامل صافوال بتبنيها.

أوالً :مقدمة:
تم إعداد “سياسة املسؤولية االجتامعية” ملجموعة
صافوال بهدف التوافق مع املادتني ( )88،87من الئحة
حوكمة الرشكات الصادرة من مجلس هيئة السوق املالية
مبوجب القرار رقم ( )2017-16-8وتاريخ 1438/5/16هـ
املوافق 2017/2/13م التي تقتيض بأن تضع الجمعية
العامة ملساهمي الرشكة – بنا ًء عىل اقرتاح من مجلس
اإلدارة –سياسة تكفل إقامة توازن بني أهداف الرشكة
واألهداف التي يصبو املجتمع إىل تحقيقها ،بغرض
تطوير األوضاع االجتامعية واالقتصادية للمجتمع.

ثاني ًا :األهداف:
تهدف هذه السياسة إىل ما ييل:

 .1تحقيق التوازن بني أهــداف مجموعة صافوال
واألهداف التي يصبو املجتمع إىل تحقيقها.

 .2التعامل مبسئولية تجاه املوظفني والعمالء
واملساهمني واملجتمع الذي تعمل فيه املجموعة
ورشكاتها الفرعية.
 .3تجسيد الصورة الذهنية وبلورة منوذج يحتذى به
بانتهاج سلوك مسؤول تجاه املجتمع والعمالء وأصحاب
املصالح.

 .4ترسيخ قيم تهدف إىل املساهمة يف بناء
املجتمع واألجيال القادمة.

 .5ترسيخ مبدأ االستدامة يف جميع جوانب عمليات
املجموعة والعمل املجتمعي.

 .6تبني املعايري املحلية ذات العالقة واملعايري
الدولية وأفضل املامرسات يف مجال املسئولية
االجتامعية واالستدامة مثل أهداف التنمية املستدامة
يف رؤية اململكة  ،2030واملعايري الوطنية لالستدامة،
وأهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة ،ومبادئ
إعداد تقارير االستدامة التي أقرتها املبادرة العاملية
إلعداد التقارير  ،))GRIومعايري وكالة “ستاندرد آند بورز”
للشفافية واإلفصاح”.
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 .7اإلفصاح عن أهداف املسئولية االجتامعية وخططها
وبرامجها ومبادراتها التي تتبناها الرشكة من خالل
التقارير الدورية ذات العالقة.

ثالث ًا :السياسة العامة:
تقوم مجموعة صافوال مبامرسة أعاملها املتعلقة
باملسؤولية االجتامعية واالستدامة من خالل مؤسسة
عامل صافوال – مؤسسة أهلية غري ربحية  -تم تأسيسها
من قبل املجموعة وتخصص لها املجموعة ميزانية
سنوية لدعم برامجها وأنشطتها مبوجب قرار من
مجلس اإلدارة ،علامً بأن املؤسسة تخضع ألنظمة وزارة
املوارد البرشية والتنمية االجتامعية مبوجب نظام
الجمعيات واملؤسسات األهلية ،حيث إن للمؤسسة
شخصية اعتبارية ميثلها مجلس األمناء وفقاً لالختصاصات
الواردة يف الالئحة األساسية للمؤسسة واملعتمدة من
قبل الجهات املختصة ،حيث تهدف املجموعة من خالل
تأسيسها ملؤسسة عامل صافوال إىل تحقيق ما ييل:

إطالق مبادرات وبرامج فعالة يف مجال املسئولية
•
االجتامعية واالستدامة تكفل إقامة توازن بني أهداف
املجموعة واألهداف التي يصبو املجتمع اىل تحقيقها.

تطوير وعمل برامج توعوية وتثقيفية للمجتمع
•
بالرشاكة مع القطاعني الحكومي والخاص متاشياً مع
رؤية اململكة.2030

تطبيق أفضل املامرسات العاملية يف مجال
•
املسؤولية االجتامعية واالستدامة.
إعداد الدراسات البحثية وامليدانية بهدف اقرتاح
•
الحلول للقضايا املجتمعية من خالل برامج جديدة.

•

تدريب وتأهيل الشباب لتمكينهم يف سوق العمل.

نرش ثقافة العمل التطوعي لــدى موظفي
•
املجموعة ورشكاتها التابعة وتحفيز مشاركتهم يف
دعم للجهود الوطنية الرامية
األعامل التطوعية وذلك
ً
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إىل تحقيق أحد أهم محاور رؤية اململكة .2030

مشاركة تجربة مجموعة صافوال وقصص نجاحها
•
يف مجال املسئولية االجتامعية مع الجهات املهتمة
بهذا الجانب.

رابع ًا :لمحة عن اسرتاتيجية مؤسسة عالم
صافوال:
الرؤية:
تطمح املجموعة أن تكون عامل صافوال مؤسسة تنموية
مستدام.
رائدة تسعى لتحقيق أثر اجتامعي ُ
الرسالة:
تسعى املجموعة من خالل ذراعها يف مجال املسئولية
االجتامعية مؤسسة عامل صافوال – وهي مؤسسة
تنمية مجتمعية (غري ربحية) يف مجاالت متخصصة –لبناء
الرشاكات االسرتاتيجية مع القطاعات املختلفة وصناعة
الربامج التنموية وإيجاد الحلول امل ُستدامة التي تالمس
احتياجات وقضايا املجتمع املحيل.
مجاالت الرتكيز ومحفظة الربامج طويلة المدى:
أ) تم تحديد أولويات املجموعة من خالل عامل
صافوال يف مجال التنمية امل ُستدامة عن طريق إجراء
املقابالت املتعمقة مع أصحاب املصلحة الرئيسيني
وتطوير فريق الخرباء ملصفوفة تحديد النطاقات
االسرتاتيجية للعمل فيها ،والتي تهدف إىل تحديد
مجاالت العمل التي تتقاطع بني احتياجات املجتمع
وقدرات املؤسسة ومكانتها .وقد مكننا هذا اإلجراء
من اختيار مجاالت الرتكيز األكرث احتياجاً وتشتمل محفظة
املجاالت والربامج طويلة املدى لعامل صافوال عىل ما
ييل:
 )1مجال املحافظة عىل البيئة عرب تقليل الهدر:

•	 دعم وتطوير وتبني برامج ومبادرات لتقليل الهدر
ضمن سالسل اإلمداد واملجتمع ومنها الهدر الغذايئ.
• دعم وتطوير وتبني برامج ومبادرات إلدارة الهدر
عموماً والهدر الغذايئ خصوصاً يف رشكات مجموعة
صافوال.
• دعم وتطوير برامج ومبادرات للتوعية باالستدامة
حول الهدر تستهدف قطاعات األعامل.
 )2مجال متكني األشخاص ذوي اإلعاقة:
• دعم وتطوير وتبني برامج ومبادرات لتمكني األشخاص
ذوي اإلعاقة عن طريق التدريب والتوظيف وتشمل
املبادرات تطبيق معايري الوصول الشامل يف بيئة
العمل ونرش ثقافة فن التعامل مع األشخاص ذوي

اإلعاقة يف بيئة العمل وغريها من املبادرات سواء
عىل مستوى مجموعة صافوال أو خارجها.
• املشاركة يف األبحاث وورش العمل املتعلقة
بقضايا التوظيف والتأهيل والتدريب لألشخاص ذوي
اإلعاقة سواء عىل مستوى مجموعة صافوال أو
خارجها.

)3

مجال مهارات الشباب

•	 دعم وتطوير برامج ومبادرات لتنمية املهارات
املهنية والفنية للشباب يف املجاالت ذات العالقة
بأعامل املجموعة لرفع تأهيلهم ملواكبة احتياجات
السوق والقدرة عىل تأسيس أعاملهم الخاصة.
 )4مجال دعم منشآت األعامل
• دعم وتطوير برامج ومبادرات لدعم املنشآت
الصغرية واملتوسطة والنظر يف إمكانية االستفادة
من مخرجاتها داخلياً ورفع قدرتها عىل التواصل
والتعاون مع الرشكات الكربى بهدف املساهمة
يف رفع مستوى انتاجهم.
• االستهداء باملعايري املحلية والدولية يف هذا
املجال ومن ثم تحديد األهداف األقرب إىل أعامل
املنشآت الصغرية واملتوسطة وموامئة الربامج
واملبادرات عليها.
ب) املجاالت املذكورة أعاله يتم مراجعتها دورياً من
قبل املجموعة ومؤسسة عامل صافوال وتقييمها
باستمرار وذلك لتحديد أثرها عىل املجتمع ونتائجها
وجدوى استمرارها أو وقف العمل بها واستبدالها
مبجاالت أو برامج جديدة تخدم أهــداف املجموعة
واملجتمع بشكل أفضل يف حينه.

خامس ًا :أحكام ختامية (النشر والتعديل)
يُعمل مبا جاء يف هذه السياسة ويتم االلتزام بها
من قبل الرشكة اعتبارا ً من تاريخ اعتامدها من قبل
الجمعية العامة للمساهمني كام يجب نرشها عىل
موقع الرشكة اإللكرتوين – ضمن سياسات الحوكمة
 لتمكني املساهمني وأصحاب املصالح والعامة مناالطالع عليها .يتم مراجعة محتوى هذه الالئحة حسب
الحاجة بنا ًء عىل توصية من مجلس اإلدارة عىل أن يتم
تقديم هذه التعديالت للجمعية العامة للمساهمني
العتامدها يف أقرب اجتامع لها.
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