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االفتتاحية

االفتتاحية
كلمة العضو المنتدب
بسم هلل الرمحن الرحمي
إنه ملن دوايع رسوري أن أشاركمك تقرير االستدامة األول ملجموعة صافوال.
يف هذا التقرير ستتعرفون عىل التوجه اإلسرتاتيجي لملجموعة وأداهئا العام
للسنة املالية ٢٠١١م واستمثاراهتا ،باالضافة اىل جهودنا يف حومكة الرشاكت
ومبادرات املسؤولية االجمتاعية لملجموعة ونتاجئها خالل العام ٢٠١١م.

مقنا بإطالق مبادرتينا «املواثيق» و»اجلسور» واللتان تنبعان

إن املبدأ الذي تنهتجه مجموعة صافوال هو املسامهة يف تمنية املجمتع

باعتبارها املهنجية األساسية اليت نتعهد من خالهلا بالزتامنا

لدورنا كرشكة تعمل داخل املجمتع فميا خيتص بتأثري أنشطتنا عىل

من قمي وأخالق املجموعة املمتثلة يف انهتاج «الطريق املتوازن»،
العميق مبسؤوليتنا االجمتاعية جتاه مجيع أحصاب املصلحة

لدينا عىل املستويني الداخيل واخلاريج عىل ح ٍد سواء .

الذي تعمل فيه ،فميا نسىع باسمترار إىل تطوير وتعميق إدراكنا

توسيع وتعميق مسامهتنا اإلجيابية يف املجمتعات اليت نعمل فهيا.

املجمتعات اليت نعمل فهيا .لقد حتول اإلطار العام ألنشطة مجموعة

صافوال اىل سلوك مهنيج وأكرث استدامة ،مكا تقوم براجم املسؤولية
االجمتاعية اخلاصة بنا عىل مبادرات العون الذايت املبتكرة وطويلة

من خالل مبادرة « مواثيق صافوال» ،نلزتم بضامن احرتام العقود

املدى واليت تقدم أث رًا ذا قمية مضافة لاكفة أحصاب املصلحة لدينا.

عىل ح ٍد سواء ،فميا نعمل من خالل مبادرة «اجلسور» عىل إطالق

املايل واألرباح اليت حنققها ،بل يمتثل أيضًا يف مقدرتنا عىل

الطويل .جسورنا يه عبارة عن براجم قامئة عىل فاعلية املبادرات

فإننا نؤمن بأن النجاح املستدام ال يكون إال بتوفيق هلل وإخالص النية

اليت نقوم بإبرامها مع العاملني واملوردين والبائعني واملسامهني

وإننا ندرك يف صافوال أن جناحنا كرشكة ال يمتثل فقط يف أدائنا

العديد من الرباجم املصممة خصيصًا لتمنية املجمتع عىل املدى

املسامهة يف حتقيق تمنية مستدامة يف جممتعنا .وعالوة عىل ذلك،

واملسامهة الذاتية ،ويه هتدف إىل توفري الفرص أمام األخشاص

مكا إن المنو املستدام هو من أمه العوامل اليت سامهت يف حتقيق

ذوي االعاقة لبلوغ مرحلة االعمتاد عىل النفس واإلنتاجية الذاتية.

أقىص العائدات ملسامهينا ،والذي بدوره سميكننا  -بإذن هلل  -من

الدكتور /عبد الرؤوف دمحم َّ
مناع

عضو جملس االدارة املنتدب
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مجموعة صافوال في سطور

 .١المقدمة
مجموعة صافوال يه رشكة مسامهة عامة سعودية مجسلة يف سوق
األهسم ويه من أكرب الرشاكت متعددة األنشطة يف منطقة الرشق
األوسط ومشال أفريقيا وآسيا الوسىط ،ويه تدير قطاعات متعددة
وهامة من قطاعات األمعال التجارية .لقد مت تأسيس املجموعة يف عام
١٩٧٩م ،برأس مال قدره  ٤٠مليون ريال سعودي ،حيث منت بشلك متواصل
وكبري خـالل عـدة سنــوات ليصل رأمساهلا إىل  ٥مليارات ريال سعودي

ولتصبح إحدى أجنح مجموعات األغذية متعددة
اجلنسيات وأرسعها من وًا يف منطقة اخلليج والرشق

األوسط ومشال أفريقيا وآسيا الوسىط ،بنطاق واسع
من األنشطة التجارية واليت تتضمن ثالث قطاعات

رئيسة ويه قطاع األغذية ( زيوت الطعام والسكر
واملكرونة ) وقطاع التجزئة وقطاع البالستيك .مكا

متتلك الرشكة استمثارات كبرية يف جماالت واسعة من
رشاكت املسامهة والصناديق االستمثارية والرشاكت

العقارية السعودية الرائدة واملدرجة يف سوق األهسم
السعودية وال تتلىق أي مساعدة مالية من احلكومة.

متتلك صافوال حاليًا حصة قدرها  ٪٦٢من سوق
زيوت الطعام وحصة قدرها  ٪٦٨من سوق السكر

يف املمـلكـة العربـية السعوديـة باإلضافـة إىل
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 ١٦٦منفذ بيع وسوبر ماركت وهايرب ماركت.

وفميا خيتص باملوارد البرشية ،تعزت مجموعة صافوال
ً
وسعودية ،حمققة
بتوظيفها ملا يفوق  ٥,٠٠٠سعوديًا
بذلك نسبة سعودة تصل إىل  ٪٣٥من إمجايل
موظفهيا يف اململكة ،والذين يتجاوز عددمه ١٤,٠٠٠
موظفًا .وعالوة عىل ذلك ،فإن غالبية العاملني يف

اإلدارة العليا لملجموعة داخل اململكة وخارجها مه
من السعوديني .هذا ويبلغ إمجايل القوى العاملة يف

املجموعة حوايل  ١٧,٠٠٠موظ ًف ا .ويبلغ عدد مسامهي

املجموعة حوايل  ١٦٠,٠٠٠مسامه ،وقد مت تصنيفها

يف املرتبة الـ  ١٣بني أفضل  ١٠٠رشكة سعودية لعام

٢٠١١م وفقًا للتقرير الصادر عن حصيفة االقتصادية.

مجموعة صافوال في سطور

المخاطر الرئيسة التي تواجه عمل المجموعة

الخيلو أي قطاع اقتصادي من خماطر حممتلة ،لذا فإن مجموعة صافوال
باعتبارها كيانًا اقتصاديًا تتعرض لبعض املخاطر ناجتة عن طبيعة األنشطة
االقتصادية اليت تقوم هبا يف جمال السلع األساسية مثل السكر وزيوت
الطعام ،باإلضافة إىل املواد اخلام لقطاع البالستيك

ميكن أن تمتثل املخاطرالرئيسة يف إماكنية تعرض معليات املجموعة

متويل براجم املجموعة لملسؤولية االجمتاعية:

والغري رشيفة عىل أسعار منتجاهتا يف األسواق احمللية واإلقلميية.

املجمتع الذي تعمل فيه ،قام جملس إدارة املجموعة بتبين قرارًا

تعمل فهيا مجموعة صافوال ،وخماطر أخرى متعلقة بدخوهلا أسواقًا

قطاعاهتا الرئيسة لدمع براجم املسؤولية االجمتاعية اليت تتبناها

إىل ذلك ،هناك خماطر ميكن أن تواجه املجموعة نتيجة لتعدد

تتأثر بأي عوامل اقتصادية غري مبارشة أو أزمات عاملية.

االجنازات األساسية لعام ٢٠١١م :

إىل تذبذب أسعار املواد اخلام والعمالت واإلغراق واملنافسة احلادة

من منطلق معرفهتا بأمهية مسامهة مجموعة صافوال يف تطوير

حققت املجموعة إجنازًا قياسيًا بتحقيقها أرباحًا تشغيلية بلغت

مكا توجد بعض املخاطر االقتصادية والسياسية يف البلدان اليت

بتخصيص  ٪١من صايف أرباح املجموعة التشغيلية السنوية من

• الزيادة يف أسعار السلع ومشالك توريد املواد اخلام.

جديدة يف املنطقة وفقًا السرتاتيجية التوسع اخلاصة هبا .باإلضافة

املجموعة .لذلك جند أن مزيانية املسؤولية االجمتاعية لملجموعة ال

استمثاراهتا اليت تستحوذ من خالهلا عىل حصص يف رشاكت

وصناديق خمتلفة حملية وعاملية .وتدير املجموعة هذه املخاطر من

خالل جملس إدارهتا وجلنة إدارة املخاطر اخلاصة هبا وخمتلف
اإلدارات وفرق العمل يف الرشاكت الفرعية.

١مليار ريال سعودي ،وذلك عىل الرمغ من:

• إنعاكسات الربيع العريب يف عدد من الدول اليت تعمل فهيا.

ولقد مت تصنيف مجموعة صافوال يف املرتبة األوىل عىل مستوى
اململكة العربية السعودية ويف املرتبة الثانية عىل مستوى العامل

العريب يف حومكة الرشاكت والشفافية ،وذلك وفقًا لتصنيف

ستاندرد آند بورز ( )S&Pبالتعاون مع معهد حومكة ومؤسسة

المتويل الدولية (. )IFC
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مجموعة صافوال في سطور
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التوجه االستراتيجي لمجموعة صافوال
لقد واصلت املجموعة توجهها االسرتاتيجي ،واملمتثل يف تكثيف تركزيها
عىل جماالت معلها الرئيسة:
• قطاع األغذية والذي تديره من خالل رشاكهتا الفرعية رشكة صافوال لألغذية
واليت تعمل يف جمال زيوت الطعام والسكر واملكرونة.
• قطاع التجزئة والذي تديره من خالل رشاكهتا الفرعية رشكة العزيزية بندة
ِّ
وتشغ ل أمعال بنده للبيع بالتجزئة (متاجر السوبر ماركت
املتحدة ،واليت تدير
واهلايربماركت).
• قطاع البالستيك والذي تديره من خالل رشاكهتا الفرعية رشكة صافوال
ألنمظة التغليف ،واليت تعمل يف جمال البالستيك.

اسرتاتيجية مرشوع الرتكزي
هيدف التوجه االسرتاتيجي لملجموعة إىل منح املزيد من االستقالل

للرشاكت التابعة هلا إلدارة وتشغيل أمعاهلا اخلاصة ،ويمت حتقيق
ذلك عن طريق منح الرؤساء التنفيذيني وجمالس الفروع املزيد

من االستقاللية يف إدارة الرشاكت واختاذ القرارات .يتبع الرئيس
التنفيذي للك رشكة تابعة لملجموعة مبارشة إىل رئيس هذه

الرشكة وحتتفظ املجموعة بأغلبية متثلها يف مجيع جمالس إدارة

الرشاكت التابعة هلا ،مبن فهيم اخلرباء اخلارجيني (احملليني أو
الدوليني) كأعضاء يف جملس اإلدارة من ذوي اخلربة املتخصصة
يف القطاعات املعنية .مكا يمت متثيل ماليك حصص األقليات يف

هذه املجالس.
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يتوقع أن يدمع هذا التوجه االسرتاتيجي القطاعات الرئيسة

لتطبيق المنوذج اجلديد ،قامت رشكة صافوال بتطوير منوذج تنظيمي

املالية اليت يمت وضعها بواسطة املجموعة ،مكا يوفر هذا التوجه

التعرض لملخاطر ،واحملافظة عىل قمي وثقافة املجموعة .وهذا

لملجموعة يف حتديد وتنفيذ اسرتاجتياهتم يف إطار املعايري
االسرتاتيجي لملجموعة درجة أكرب من املرونة يف االكتتابات اخلاصة

 private placementsعىل مجيع مستويات املجاالت الرئيسة

ألمعال املجموعة ،مكا يتيح لملجموعة تعزيز فرصها للعمل يف
قطاعات جديدة والرتكزي بصورة أفضل عىل االسرتاتيجية العامة

لملجموعة لتحقيق أهداف مجيع أحصاب املصلحة لدهيا .وأخ ريًا

سيحمس ذلك ملجموعة صافوال بالتحول التدرجيي إىل رشكة مالية
قابضة ،األمر الذي يتوقع له أن يعمل عىل حتسني أداء الرشكة ودمع

منو جماالت معلها الرئيسة وتعزيز قمي مسامههيا.

وحومكة جديد محلاية مصاحل املسامهني ،والتقليل من احمتاالت

سيعني املجموعة عىل حتقيق أهدافها ،فميا تقوم بأداء دورها عىل
الوجه املطلوب كرشكة مجسلة يف سوق األهسم جتاه املسامهني
واجلهات الرمسية.
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مجموعة صافوال في سطور

استثمارات مجموعة صافوال

وفقًا للتقرير السنوي لعام ٢٠١١م فإن مجموعة صافوال متلك حصة رئيسة
يف رأمسال رشكة املرايع لأللبان ( ،)٪٣٠ورشكة هريف للخدمات الغذائية
( )٪٤٩ورشكة كنان الدولية للتطوير العقاري ( )٪٣٠ورشكة تعمري األردنية
( )٪٥ورشكة دار المتليك ( ،)٪٥ويه مسامه مؤسس يف رشكة مدينة
املعرفة االقتصادية يف املدينة ،ومسامه مؤسس ً
أيض ا يف مدينة امللك عبدهلل
االقتصادية يف مدينة رابغ يف اململكة.

ولقد قامت مجموعة صافوال مؤخ رًا باعمتاد اسرتاتيجية الرتكزي

األداء لعام ٢٠١١م :

الرتكزي عىل تطوير جماالت معلها الرئيسة واملمتثلة يف األغذية

بزيادة بلغت  ٪١٩,٨عن العام املايض.

لملجموعة باالستمثار يف الرشاكت ذات العالقة بأنشطهتا الرئيسة،

ريال سعودي ،بزيادة بلغت  ٪٣٥,٦مقارنة بصايف الدخل املوحد للعام

يف أنشطهتا ( ،)Focus Strategyاألمر الذي ميكن املجموعة من

بلغت عائدات العام ٢٠١١م مبلغ وقدره  ٢٥,٢مليار ريال سعودي،

وجتارة التجزئة والبالستيك .مكا ستحمس هذه االسرتاتيجية

مكا بلغ صايف الدخل املوحد للعام ٢٠٠١م مبلغ وقدره  ١,٢مليار

حبيث حتافظ عىل امتالكها حصة رئيسة يف رشاكت ممتزية مثل

املايض ،والذي بلغ  ٨٨٦,٧مليون ريال سعودي.

رشكة املرايع (ملنتجات األلبان واألغذية) ورشكة هريف للخدمات

الغذائية واليت تدير سلسلة مطامع األغذية الرسيعة.

٪٣٠

٪٣٠

٪٤٩

٪١١

٪٥

٪٥

مكا هو معلوم فإن حقوق اإلنسان يف اململكة العربية السعودية تقوم
عىل قوانني الدين اإلساليم والرشيعة االسالمية ،مكا تويل مجموعة

صافوال اهمتامًا خاصًا بتطبيق قوانني العمل والقوانني ذات الصلة

بأمعاهلا يف البلدان اليت تعمل فهيا ،وتضع ذلك يف االعتبار يف
اكفة اتفاقيات االستمثار اليت تربمها.
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الـمرايع

كـنان

هريف

مدينة الـمعرفة
اإلقتصادية

تعمري األردنية
القابضة

دار
المتليك

مجموعة صافوال في سطور

توقعات المجموعة للعام المالي  2012م
قامئة الدخل حسب القطاعات

لاكمل العام ٢٠١٠م

2010

األرباح قبل الفوائد
والرضائب واالسهتالك
وإطفاء الديون

إمجايل األرباح

األرباح قبل
الفائدة
والرضائب

صايف الدخل

زيوت الطعام-األسواق الناشئة*

6,014
989
7,004
5,023
12,027

1,033
124
1,158
342
1,499

628
)(23
605
216
821

147
)(41
105
129
234

705
11
716
309
1,025

اململكة العربية السعودية

7,599
592
8,192
884
0
44
0
0
)(117
21,029

1,626
107
1,733
156
0
26
0
0
)(0
3,415

146
8
155
118
36
)(1
61
382
)(73
1,499

106
7
112
100
36
)(2
256
382
)(233
887

415
14
429
174
36
2
61
382
)(81
2,028

االيرادات

قطاع األغذية

زيوت الطعام -األسواق اجلديدة
إمجايل نشاط زيوت الطعام
نشاط السكر

إمجايل نشاط األغذية

قطاع التجزئة

منطقة اخلليج العريب

إمجايل نشاط التجزئة
أنمظة التغليف

العقارات
االمتياز

رشكة هريف للخدمات الغذائية

حصة صافوال يف رشكة املرايع
االدارة العامة /االستبعادات /واخنفاض قمية األصول

اإلمجايل – قبل التسوية
التسويات اخلتامية

اخنفاض قمية األصول
األرباح الرأمسالية
صايف الرحب بعد التسوية

* األسواق الناشئة تمشل اجلزائر واملغرب والسودان

241
)(195
933

2009

األرباح قبل الفوائد
والرضائب واالسهتالك
وإطفاء الديون

االيرادات

إمجايل األرباح

األرباح قبل
الفائدة
والرضائب

صايف الدخل

4,924
812
5,735
3,616
9,351

880
97
978
425
1,403

511
6
517
342
860

244
)(7
237
165
401

576
38
613
433
1,047

6,640
625
7,266
751
0
44
518
0
)(12
17,917

1,207
105
1,312
149
0
20
165
0
59
3,107

69
5
73
112
10
)(9
118
305
)(91
1,378

82
2
84
103
10
)(17
113
495
)(238
952

270
16
286
165
10
)(5
145
305
)(89
1,864

بصورة متوافقة مع سياسة تعزيز اإلفصاح والشفافية اخلاصة هبا،

أعلنت املجموعة توقعاهتا املالية للعام الـمنهتي يف ٢٠١٢م  ،واليت
تشري إىل أن صايف دخل املجموعة سيبلغ  ١,٢مليار ريال سعودي
(قبل األرباح الرأمسالية والبنود االستثنائية) .ويتوقع أن يبلغ صايف

الدخل (قبل األرباح الرأمسالية والبنود االستثنائية) للربع األول من
العام ٢٠١٢م  ٢٢٠مليون ريال سعودي إن شاء هلل.

222
)(318
855

تقليل اإلعمتاد عىل األرباح الرأمسالية (مباليني الرياالت)
صايف الرحب املتوقع

(قبل االرباح الرأمسالية)

٦٦٠

٧٥٣

٤٨٨

٤٧٧

2006

2007

٩٧

٨٥٥

-٤٦

-٢٩٤

األرياح الرأمسالية – (صايف)

2008

٩٣٣

١٠٠٠

2009

2010

2011

صاىف الرحب من الفطاعات التقغيلية الرئيسة
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مجموعة صافوال في سطور

أهم المؤشرات المالية لعام 2011م
• جسلت املجموعة الول مرة يف تارخيها أعىل صايف رحب (قبل االرباح الرأمسالية

والبنود االستثنائية) للعام ٢٠١١م ،حيث بلغ  ١,٠٨مليار ريال وبزيادة نسبهتا ٪١٥,٨
عن العام املايض واليت بلغت  ٩٣٣مليون ريال.

• بلغ الرحب التشغييل ١,٨مليار ريال ،مقابل ١,٥مليار ريال للفرتة املامثلة من العام
السابق٢٠١٠م وذلك بارتفاع قدره ٪٢٠

• بلغت رحبية الهسم للعام ٢,٤٠ريال ،مقابل ١,٧٧ريال للفرتة املامثلة من العام السابق ٢٠١٠م
• توزيع  ٦٥٠مليون ريال أرباحًا نقدية عىل مسامهي املجموعة للعام ٢٠١١م.

• رشكة صافوال لزيوت الطعام بالسودان حتقق صايف رحب جتاوز

• بيع املجموعة حلصهتا يف أرايض مملوكة هلا مبدينة الرياض

• حتقيق املجموعة املركز األول عىل مستوى اململكة يف جمال حومكة

• حتول خسائر رشكة عافية اجلزائر ( اليت بلغت  ٣٧,٥مليون ريال

لبيع حصهتا يف أرايض تقع باملدينة املنورة إىل رشكة مدينة املعرفة

االقليمي واستاندرد أند بور ومؤسسة المتويل الدولية واليت نرشت

٢٠١١م.

مهنا  ٢٣١,٤مليون ريال أرباحًا رامسالية خالل العام ٢٠١٢م .

 ٦٠مليون ريال بزيادة قدرها ٪٢٢٥مقارنة بالعام املايض.

وجدة وحتقيق أرباحا رأمسالية بلغت  ١٥٣مليون ريال ،وتوقيع عقد

الرشاكت والثاين عربيا وفقًا للدراسة اليت قام هبا معهد حومكة

للعام املايض ) إىل أرباح بلغت قميهتا ٢٣,٥مليون ريال يف عام

االقتصادية بقمية  ٦٣١مليون ريال ،حيث يتوقع أن حتقق املجموعة

• جتاوزت مبيعات قطاع صافوال للبالستيك حاجز املليار ريال.

• زيادة رأمسال رشكة صافوال لألغذية من  ٥٠٠مليون ريال إىل ٢,٢

مركز صافوال لتدريب وتوظيف األخشاص ذوي اإلعاقة (مكني)  ،ودمع

املعامل الرئيسة لعام ٢٠١١م :

• إطالق صافوال تركيا منتج زيت الزيتون بالعالمة التجارية يودوم

وبرناجم دع البايق هلم ألسواق بنده.

واألنشطة الرئيسة لملجموعة وحتول املجموعة تدرجييًا إىل رشكة

• دخول الرشكة املتحدة للسكر جمال صناعة وتسويق احملليات

املجموعة مبعايري حومكة الرشاكت الصادرة من هيئة السوق املالية

• االستحواذ عىل اكمل اهسم رشكة امللكة ورشكة الفراشة

• رشكة العزيزة بندة تفتتح  ٢٠فرعًا خالل العام  ٢٠١١ليصل إمجايل

مليار ريال .

• االسمترار يف تطبيق إسرتاتيجية الرتكزي عىل القطاعات

باالسواق الرتكية وحتقيق حصة سوقية بلغت  ٪١٥يف عام واحد.

استمثارية قابضة.

ألول مرة .

املتخصصتني يف جمال املكرونة جبمهورية مرص العربية.
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أسواقها (بنده وهايرببنده ) إىل  ١٣١فرعًا داخل اململكة.

نتاجئها يف فرباير ٢٠١١م.

• املواصلة يف تبين براجم املسؤولية األجمتاعية من خالل مبادرة

نشاط احلرفيات ،ومؤسسة إجناز السعودية ،ومركز الريادة والقيادة
• االستعانة جبهة مستقلة سنويًا لتقيمي مدى تطبيق وإلزتام
وإصدارها تقري رًا يوحض نقاط الضعف والقوة يف معلية التقيمي.

مجموعة صافوال في سطور
فميا ييل الرشاكت الفرعية لملجموعة داخل اململكة العربية السعودية وخارجها ،وأنشطهتا الرئيسة وبلد التأسيس :
امس الرشكة
ً
أوال :قطاع األغذية

دولة التأسيس

نوع النشاط الرئيس

الدولة اليت متارس فهيا نشاطها

نسبة امللكية (مبارشة
وغري مبارشة)

رأس املال وفقا للقمية االمسية لألهسم
واحلصص

.١

رشكة صافوال لألغذية

السعودية

األغذية األساسية (زيوت الطعام ،السكر،
املكرونة)

رشكة قابضة تدير استمثارات املجموعة يف جمال األغذية
داخل اململكة وخارجها

٪٩٠

 ٥٠٠مليون ريال مت التوصية بزيادة رأمساهلا
إىل  ٢,٢مليار ريال

.٢

رشكة عافية العاملية

السعودية

زيوت الطعام والزيوت النباتية واملكرونة

السعودية ،دول اخلليج ،المين ،مرص ،إيران،
تركيا ،اكزاخستان

٪٩٥,١٩

 ٥٠٠مليون ريال

.٣

رشكة صافوال لألسواق الناشئة

اجلزر الربيطانية العذراء

زيوت الطعام

اجلزائر ،السودان ،واملغرب

٪٩٥,٤

 ١٣٠مليون ريال

.٤

الرشكة املتحدة للسكر

السعودية

ُ
وامللِّيات
السكر األبيض ،سكر البنجر،

السعودية ،ومرص ،وتصدر منتجاهتا إىل معظم الدول
العربية

٪٧٤.٤٨

 ٣٩٥مليون ريال

.٥

رشكة امللكة للصناعات الغذائية

مرص

تصنيع املكرونة

مرص

٪١٠٠

 ٥٠مليون جنيه مرصي

.٦

رشكة الفراشة للصناعات الغذائية

مرص

.٧

رشكة العزيزية بنده املتحدة

السعودية

جتارة التجزئة (اهلايرب ماركت والسوبر
ماركت ،واألسواق الصغرية)

.٨

رشكة صافوال ألنمظة التغليف

السعودية

منتجات البالستيك بنوعيه (املرن والصلب)

السعودية ،ومرص وتصدر منتجاهتا ألكرث
من  20دولة حول العامل

.٩

رشكة نيومارينا للصناعات البالستيكية

مرص

البالستيك

مرص  /اإلسكندرية

ثانيًا :قطاع التجزئة

ثالثًا :قطاع البالستيك

.١٠

رشكة الرشق للصناعات البالستيكية

.١١

رشكة هريف للخدمات الغذائية

راب ًع ا :قطاع االستمثار (ال تديره املجموعة )

تصنيع املكرونة

مرص

٪١٠٠

السعودية ،ديب ،لبنان ،وقطر

٪٧٤,٤

 ٦٥٢,٨مليون ريال

٪١٠٠

 ٤٣٤,٤مليون ريال

٪١٠٠

 ٣٠مليون جنيه مرصي

السعودية

البالستيك

السعودية

٪١٠٠

السعودية

األغذية ومطامع الوجبات الرسيعة

السعودية وبعض دول اخلليج

٪٤٩

 ٢٠مليون جنيه مرصي

 ٦١,٦مليون ريال
 ٣٠٠مليون ريال

.١٢

رشكة املرايع

السعودية

األطعمة الطازجة

السعودية وعدد من دول االقلمي

٪٢٩,٩

 ٢,٣مليار ريال مت التوصية بزيادة رأمساهلا
اىل  ٤مليار ريال

.١٣

رشكة كنان الدولية للتطوير العقاري

السعودية

التطوير العقاري

السعودية

٪٣٠

 ١,٧مليار ريال

.١٤

رشكة مدينة املعرفة االقتصادية

السعودية

التطوير العقاري

السعودية

٪١١

 ٣,٤مليار ريال

.١٥

رشكة تعمري األردنية

األردن

التطوير العقاري

األردن

٪٥

 ٢٦٠مليون دينار اردين

.١٦

رشكة دار المتليك

السعودية

التطوير العقاري

السعودية

٪٥

مليار ريال
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مجموعة صافوال في سطور

 .٢شركات المجموعة وحضورها الدولي

فميا يتعلق مبحفظة استمثارات صافوال ،متتلك املجموعة

• املقرات الرئيسة ملجموعة صافوال:

للخدمات األغذية ( )٪٤٩ورشكة كنان الدولية للتطوير العقاري ()٪٣٠

جدة باململكة العربية السعودية ،وهناك يمت إعداد واختاذ مجيع

مؤسس يف مدينة املعرفة االقتصادية يف املدينة املنورة ،ومسامه

• فريق معلنا:

اململكة العربية السعودية.

لصافوال ورشكة صافوال لألغذية  ٤٢١٥موظ ًف ا.

استمثارات رئيسة يف رشكة املرايع لأللبان ( )٪٣٠ورشكة هريف

يقع مكتب االدارة العامة ملجموعة صافوال (املقر الرئييس) يف مدينة

ورشكة دار المتليك ( )٪٥ورشكة تعمري األردنية ( ،)٪٥ويه مسامه

اخلطط والقرارات االسرتاتيجية.

ً
أيض ا يف مدينة امللك عبدهلل االقتصادية يف رابـغ يف
مؤسس

يف عام ٢٠١١م بلغ إمجايل عدد العاملني يف املكتب الرئييس
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مجموعة صافوال في سطور

 .٤سياسة صافوال لمكافحة الفساد

سنعمل عىل تجشيع التقيد هبذه السياسة بني رشاكئنا يف العمل مبا يف
ذلك املقاولني واملوردين والعمالء.
قامت رشكة صافوال بوضع سياسة واحضة ملاكحفة الفساد من خالل
سياسة عدم تعارض املصاحل .نبعت هذه السياسة من الزتامنا بالعمل
بصورة مهنية وعادلة ونزهية مع اكفة أحصاب املصاحل ،وال نقبل أي شلك
من أشاكل الفساد.

يمت تطبيق سياسة ماكحفة الفساد عىل اكفة قطاعات املجموعة
داخل اململكة وخارجها .تتكون هذه السياسة من التايل:

أ .سياسة عدم تضارب املصاحل :

اكفة أعضاء جملس اإلدارة وأعضاء اللجان اليت تتكون من جملس
االدارة ومجيع املسوئلني يف رشكة صافوال ورشاكهتا الفرعية ،جيب

أن يتجنبوا الدخول يف أي مشاركة يف نشاط ينافس أو يتعارض

بأي شلك من االشاكل مع مصاحل املجموعة.

ب .سياسة عدم املتاجرة :

هتدف هذه السياسة لملحافظة عىل مسعة مجموعة صافوال

لتحقيق أي ماكسب جتارية ،يمت تأكيد ذلك عن طريق تطبيق لك

ج .سياسة املعلومات الرسية وااللزتام :

بالذين حيصلون عىل املعلومات اخلاصة بالرشكة وشوئهنا الداخلية

علهيا ،تسىع هذه السياسة لملحافظة عىل رسية املعلومات ،خاصة

أي مسوئلية ميكن أن تمجن عن املطالبات يف هذا املجال.

أو تصاممي أو رسومات أو بيانات تكوين تتعلق مبشاريع البحوث

املتطلبات القانونية اليت يمت وضعها يف نظم الرشكة املتعلقة

مبا أن أمعال الرشكة تتضمن معلومات رسية فانه من املهم احملافظة

وصناع القرار،خاصة عند نرش حصص مجموعة صافوال ولتجنب

عندما حتتوي عىل معلومات أو طرق معل أو نظم حماسبية أو براجم
أو املشاريع حتت التنفيذ أو التطوير املستقبيل أو أي مواضيع

هندسية أو انتاجية أو التسويق أو اخلدمات أواملواضيع املالية

اخلاصة باملجموعة أو انتاجها احلايل أو املستقبيل أو املبيعات
أو اإلمداد أو العمالء أو املستخدمني ألمعاهلا سواء اكنت شفهية أو
مكتوبة أو يف رسومات بيانية أو معلومات عىل أجهزة المكبيوتر.

وجملس االدارة  ،ولتعزيز الثقة يف املستمثرين يف الرشكة ،بان
أعضاء جملس اإلدارة والعاملني هبا ال يستخدمون املعلومات املالية
اليت ال يمت اإلعالن عهنا أو الكشف عهنا
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 .٣رؤيتنا ورسالتنا

الرؤية :

تقدمي أسعار عادلة للعمالء ،ومضان العائد بصفة مستدامة لملستمثرين
ومجيع أحصاب املصلحة ،خلق جتارب معل مرضية للك موظيف املجموعة
واستلهام املسوئلية الخشصية وتعزيز الفرص.

الرسالة :

فميا يتصل بثقافتنا ( الطريق املتوازن) نلزتم حنن

تعترب األخالق والقمي يه أساس العمل الذي حيمك

جبد لتحقيق املعايري العاملية يف االنفتاح والشفافية

هبا جتاه املسامهني وأحصاب املصاحل.

يف مجموعة صافوال باملسؤولية االجمتاعية وسنعمل

واحملاسبة جتاه مجيع أحصاب املصلحة ،وسنعمل
عىل بناء جسور للتواصل والسيع خلدمة املجمتعات
اليت نعمل فهيا.

اسرتاتيجيتنا :

لدينا رؤية اسرتاتيجية للنجاح عرب املناجه املتوازنة
جتاه ثقافة رشكتنا ونضع أنشطة دمع وتعزيز ونوايا

طيبة.
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أخالقنا وقمينا :

مجيع املامرسات اليت نقوم به و الطرق اليت نترصف

ميثل هذا روح التمنية املستدامة والعالقات اخلاصة
بالرشكة ،هذه العالقات واملعامالت ُت مك عرب أربع
أسس أخالقية ويه األمانة والتقوى والرب واملجاهدة

وأربع قمي خارجية ويه إحسان الظن والقبول واإلقبال

واملؤازرة .

مجموعة صافوال في سطور

هـ .سياسة اإلفصاح والشفافية:

ُت لزم مجموعة صافوال نفهسا بتقدمي معلومات حصيحة ومتجانسة ميكن
االعمتاد علهيا يف الوقت احملدد ويف اإلطار املناسب الذي يتالمئ مع
املتطلبات القانونية للنظم املطبقة وذلك هبدف دمع سوق األهسم  .جيب أن
يمت تقدمي هذه املعلومات بغض النظر عن ظروف املجموعة ومهام اكنت نتاجئ
معلياهتا ووضعها املايل .مجيع املتعاملني يف السوق جيب أن حيصلوا عىل
الفرص املتساوية للحصول عىل هذه املعلومات.
.

هتدف سياسة اإلفصاح والشفافية إىل تعزيز

الثقة يف املستمثرين املستقبليني ملساعدهتم عىل
احلصول عىل صورة واحضة عن املجموعة ،والوفاء

بتوقعاهتم عرب الكشف عن املعلومات املناسبة اليت
ميكن االعمتاد علهيا ونرش ذلك بصورة موسعة.

 .تمت طباعة اكفة املعلومات املالية عن مجموعة صافوال
يف موقعها ويمت حتديهثا وفقًا اللزتامات مجموعة

صافوال لإلفصاح عن املعلومات يف الوقت احملدد.

.

مينع نرش الشائعات.

كرشكة عامة لدهيا معايري عالية يف اإلفصاح

 .تتقيد مجموعة صافوال مبعايري اإلفصاح والشفافية

والشفافية ،لن تقبل مجموعة صافوال أي نوع من

التقيد به يف هذا الفهرس فميا يتصل بالشفافية

بالفصل الفوري واإلجراءات القانونية ولكن ال توجد

وموجهات املعايري األمريكية .هناك  ١١٠معيار يمت

وممارساهتا ،تبذل املجموعة جهدها للتقيد بالرشوط

اليت ال تتعارض مع القوانني يف اململكة العربية السعودية

السلوك الفاسد ،ويف حالة حدوثه يمت مواجهته

حوادث مت اإلبالغ عهنا خالل عام ٢٠١١م .

ووفقًا للجدول املعمتد من جملس إدارة املجموعة.
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د .سياسة معل جملس إدارة الرشكة:

جيب أن يتأكد اكفة أعضاء جملس اإلدارة يف الرشاكت الفرعية من االلزتام
بقرارات جملس إدارة املجموعة ،وعدم املوافقة عىل أي قرار خبصوص املواضيع
التالية بدون التشاور مع جملس إدارة املجموعة:
 )١تغيري أهداف املجموعة.
 )٢التوسع اخلاريج  :تأسيس وحدات انتاج خارج
البلد األصيل لتأسيس املجموعة.

 )٣الدجم أو أي براجم استحواذ أو البيع لألنشطة

احلالية اليت تزيد عن  4مليون ريال سعودي

 ٪١من صايف أصول حصص املجموعة.

 )٧إصدار الزتامات حممتلة تزيد عن املعدل املمسوح
اللزتامات املجموعة بنسبة يمت حتديدها من صايف
حصص املسامهني.

 )٨تغيري الوضع القانوين للرشكة من رشكة حمدودة

 )٤تغيري هيلك رأس مال املجموعة.

املسؤولية إىل رشكة مسامهة عامة.

 )٥قبول تهسيالت بنكية أو قروض ميكن أن تزيد من

 )٩بيع أو تأجري العالمات التجارية لآلخرين خبالف

معدل الديون املالية  -مع اعباء مالية.
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 )٦التخلص من األصول اليت تكون قميهتا تزيد عن

األوضاع اليت يمت فهيا إصدار قوانني منمظة.

مجموعة صافوال في سطور

القطاع اخلاص لتوظيف هؤالء األخشاص وتقدمي املعرفة التقنية والتدريب

عىل املهارات والوسائل واملناجه لدجم هؤالء األخشاص يف سوق العمل

وزارة العمل :

حيث تعترب مجموعة صافوال عضو مؤسس يف هذه الشبكة

العمل لملبادرات ذات العالقة بتوظيف األخشاص ذوي اإلعاقة يف

برناجم إسرتاتيجي إعمتدته مجموعة صافوال باملشاركة مع الغرفة

اململكة العربية السعودية .مبادرة توظيف األخشاص ذوي اإلعاقة يه

سياسة وطنية تساعد عىل تأمني املزيد من فرص العمل لملعاقني

مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود اخلريية :

شبكة التوظيف :

تأسيهسا بواسطة مؤسسة األمري سلطان ،منمظة غري حكومية

مبادرة أخرى من مجموعة صافوال لدمع معلية االستقطاب والتوظيف
لألخشاص ذوي اإلعاقة .ستأسس شبكة التوظيف شبكة من رشاكت

يف تقدمي اخلربة واخلرباء يف ذلك املجال.

مكتب توظيف ذوي االحتياجات اخلاصة بالغرفة
التجارية الصناعية جبدة :

مت اختيار مجموعة صافوال كعضو يف املجلس االستشاري يف وزارة

يف اململكة العربية السعودية.

كبار العاملني يف املسؤولية االجمتاعية ،وتلعب صافوال دورًا كب ريًا

يه حمضن فكري يف جمال املسؤولية االجمتاعية للرشاكت مت

التجارية الصناعية يف جدة لتأسيس مكتب متخصص لتوظيف
األخشاص ذوي اإلعاقة.

لدهيا أمعال كثرية يف اململكة العربية السعودية و بصفة أساسية
يف جمال الصحة والتعلمي .تقوم هذه املجموعة الفكرية بتجميع
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 .٥الشراكات األساسية للمجموعة في مجال المسؤولية االجتماعية

الذي يليب احتياجات مجموعة متنوعة من طالب املدارس الثانوية عن
طريق املشاركة والتعزيز األاكدميي والتعلمي التجرييب الذي يتوافق
مع التعلمي املؤهل للعمل ومهارات املهن املختلفة.

بدأ املوظفون يف مجموعة صافوال بالقيام بدورات التدريب يف املدارس

برناجم إجناز السعودية :

مجموعة صافوال يه مضن املؤسسني ملؤسسة ( إجناز ) يف اململكة

العربية السعودية ،مع عضو املجلس السابق معايل وزير العمل

املهندس عادل فقيه وحاليًا الدكتور /عبد الرؤوف م نّاع ،والذي ميثل

رشكة صافوال يف املجلس .باإلضافة إىل كوهنا عضو جملس إدارة،
فإن مجموعة صافوال يه الرايع الوحيد لـ ( مهارات النجاح ) الذي

اختذت فيه مبادرة رائدة لتطوير مرشوع ( مهارات النجاح ) وهو املرشوع
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يف هشر مارس ويتوقع أن يمكلوا التدريب بهناية هشر أبريل ٢٠١٢م.

 .٧الهيكل التنظيمي لمجموعة صافوال:
المجلس التنفيذي

الدكتور عبدالرؤوف دمحم مناع
العضو املنتدب

أ.عبدالرحمي امعرف

أ.موفق منصور مجال

م .أزهر حمي الدين كيجن

أ.محمود منصور عبدالغفار

لرشكة صافوال لألغذية

لرشكة العزيزية بنده املتحدة

لقطاع البالستك

وأمني جملس االدارة

الرئيس التنفيدي

الرئيس التنفيدي

الرئيس التنفيدي

الرئيس التنفيذي للشؤون العامة

أ.نعامن فرخ دمحم

املدير املايل لملجموعة
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 .٦جسور صافوال

اجلرس األسايس لرشكة صافوال هو التدريب وتوظيف األخشاص

ذوي اإلعاقة والذي يعترب املظلة األساسية ،واجلرس الثاين هو معهد

املدينة للقيادة والريادة.

يف مسح مت مؤخر ٌا مع أكرب الصحفيني السعوديني واملختصني ،مت
الكشف عن أن صافوال تأيت يف املرتبة الثالثة يف براجم املسؤولية

االجمتاعية االكرث تطورًا بعد رشكة عبد اللطيف مجيل و البنك
األهيل التجاري .

رشكة صافوال للتغليف يه عضو يف :
 .غرفة البالستك التجارية.

 .امجلعية اخلليجية للبرتوكمياويات والكمياويات.

ترتبط مجموعة صافوال مع:
 .هيئة املواصفات واملقاييس السعودية.

 .املركز العريب للتغذية.

 .امجلعية األمريكية لكمييايئ الزيوت.
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مجلس اإلدارة

.٦

.٧

امس العضو

تصنيف
العضوية

أ .معار عبد الواحد اخلضريي

مستقل

أ .عبد العزيز بن خالد الغفييل

(ممثل املؤسسة العامة للتأمينات

غري تنفيذي

االجمتاعية)

تعريف موجز باملؤهالت

ماجستري إدارة هندسية من جامعة جورج واشنطن ،باكلوريوس
هندسة معامرية من جامعة جورج واشنطن بالواليات املتحدة
االمريكية عام ١٩٨٤م

ماجستري يف االقتصاد من الواليات املتحدة االمريكية،

باكلوريوس اقتصاد من جامعة امللك سعود عام ١٩٨١م
دكتوراه يف اإلدارة االسرتاتيجية من جامعة هُ ل باململكة

.٨

الدكتور /غسان أمحد السلميان

مستقل

.٩

أ .موىس معران العمران

مستقل

.١٠

أ .دمحم عبدالقادر الفضل

مستقل

.١١

أ .بدر بن عبد اهلل العييس

مستقل

املتحدة ،ماجستري إدارة األمعال ( مع مرتبة الرشف) من جامعة
سان فرانسيسكو ،باكلوريوس إدارة أمعال بدرجة الرشف من

جامعة منلو -اكليفورنيا بالواليات املتحدة األمريكية يف ١٩٧٨م

ماجستري إدارة االمعال – جامعة سانت إدوارد ،باكلوريوس

هندسة صناعية – جامعة امللك سعود عام ١٩٩٠م  ،دبلوم من

املعهد االمرييك ( )AIBمعهد بيتسربغ بالواليات املتحدة االمريكية

باكلوريوس علوم اقتصادية وتسويقية من جامعة سان
فرانسيسكو -الواليات املتحدة االمريكية عام ١٩٧٧م

ماجستري يف إدارة األمعال -جامعة رايس – الواليات املتحدة.

باكلوريوس يف االقتصاد -جامعة فريجينيا – الواليات املتحدة ،
حملل مايل معمتد ()CFA

بيان بالرشاكت املسامهة (مدرجة وغري مدرجة ) اليت
يتوىل عضويهتا جبانب عضويته يف جملس إدارة
مجموعة صافوال
مدرجة  ( :رشكة الدرع العريب للتـأمني التعاوين ،رشكة هريف
للخدمات الغذائية ،رشكة االتصاالت املتنقلة – زين) .غري
مدرجة (:رشكة مدارس الرواد ،رشكة األندية الرياضية ،رشكة
املصنع السعودي للصوف الصخري ،رشكة مورجان ستانيل،
مجموعة الطيار للسفر والسياحة ،رشكة زهور الريف)
مدرجة  :مرصف الراحجي  ،رشكة هريف للخدمات الغذائية

مدرجة ( :رشكة االمسنت العربية)

غري مدرجة  ( :مستشفيات ومراكز املغريب ،رشكة عنزية

لالستمثار ،رشكة فينرش اكبيتال االستمثارية السعودية).
مدرجة ( :رشكة االمسنت العربية  ،رشكة املرايع ،
البنك السعودي الفرنيس).

غري مدرجة (:رشكة العزيزية بنده املتحدة  ،حيث يتقلد

عضويهتا ممث ً
ال ملجموعة صافوال )  ،املؤسسة العامة
للتأمينات االجمتاعية (حكومية)
مدرجة ( :ال يوجد)

غري مدرجة  :رشكة جدة للتطوير العمراين  ،رشكة دار
المتليك  ،رشكة كنان الدولية للتطوير العقاري

مدرجة  ( :الرشكة السعودية للفنادق واملناطق السياحية)

غري مدرجة ( :رشكة العقيق للتمنية العقارية  ،رشكة أصيلة
لالستمثار  ،السعودي الفرنيس اكبيتال)
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مجلس اإلدارة
مت انتخاب أعضاء جملس إدارة املجموعة للدورة احلالية من ( )١١عضوًا  ،و اليت بدأت من األول من يوليو  ٢٠١٠وستسمتر ملدة ثالث سنوات تنهتي يف  ٣٠يونيو٢٠١٣م  .مجيع أعضاء
املجلس غري تنفيذيني أو مستقلني باستثناء العضو املنتدب لملجموعة  .يتضمن اجلدول أدناه تفاصيل الرشاكت املسامهة األخرى اليت يشغل فهيا أعضاء جملس ادارة مجموعة
صافوال مناصب يف جمالهسا حالي ٌا .
امس العضو

.١

أ .سلميان عبد القادر املهيدب
رئيس جملس اإلدارة

تصنيف
العضوية

غري تنفيذي

تعريف موجز باملؤهالت

السنة الثانية

لكية الطب يف العام ١٩٨٥م

بيان بالرشاكت املسامهة (مدرجة وغري مدرجة ) اليت
يتوىل عضويهتا جبانب عضويته يف جملس إدارة
مجموعة صافوال
مدرجة  ( :رشكة املرايع  ،الرشكة العربية لألنابيب ،البنك
السعودي الربيطاين ،رشكة التصنيع الوطنية)

غري مدرجة  ( :رشكة عبد القادر املهيدب وأوالده  ،رشكة
التطوير األوىل ،رشكة جسور سويكورب )

معايل املهندس /عبدهلل دمحم نور رحيمي
.٢

نائب رئيس جملس اإلدارة

(ممثل صندوق االستمثارات العامة)

باكلوريوس يف اهلندسة املياكنيكية من جامعة امللك فهد

غري تنفيذي

للبرتول واملعادن -اململكة العربية السعودية ١٩٧٥م  .شغل سابقًا
منصب رئيس اهليئة العامة للطريان املدين حىت مارس ٢٠١٠م
دكتوراه من جامعة واشنطن – سياتل – الواليات املتحدة

.٣

الدكتور /عبد الرؤوف دمحم مناع
عضو جملس اإلدارة املنتدب

تنفيذي

األمريكية ١٩٨٢م  ،ماجستري اهلندسة املياكنيكية من جامعة
اكليفورنيا بريلكي بالواليات املتحدة االمريكية  ،باكلوريوس

يف اهلندسة املياكنيكية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
باململكة العربية السعودية

.٤

أ .إبراهمي دمحم العيىس

غري تنفيذي

.٥

الدكتور /سايم حمسن باروم

غري تنفيذي

باكلوريوس يف إدارة األمعال من جامعة تشامبان – اكليفورنيا
– بالواليات املتحدة االمريكية يف عام ١٩٧٤م

دكتوراه يف إدارة العمليات ونظم املعلومات اإلدارية -جامعة
انديانا بالواليات املتحدة االمريكية ،ماجستري إدارة األمعال
(مع مرتبة الرشف) من مدرسة وارتون لإلدارة ،جامعة
بنسلفانيا بالواليات املتحدة االمريكية عام ١٩٨٥م
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مدرجة  ( :البنك األهيل التجاري – رشكة هريف للخدمات
الغذائية ورشكة اللجني )

مدرجة  ( :رشكة املرايع  ،البنك السعودي لالستمثار ،
رشكة هرييف للخدمات الغذائية )

غري مدرجة  ( :رشكة كنان للتطوير العقاري ،رشكة العزيزة

بنده املتحدة ) حيث يتقلد عضويهتام ممثال ملجموعة صافوال.
املؤسسة العامة للتأمينات االجمتاعية ( حكومية ).

مدرجة  ( :رشكة أمسنت ينبع  ،مجموعة طيبة القابضة ،
البنك السعودي الفرنيس ،رشكة املرايع )

مدرجة  ( :رشكة مدينة املعرفة االقتصادية ،رشكة االمسنت العربية)
غري مدرجة  ( :رشكة العزيزية بنده املتحدة ،حيث يتقلد
عضويهتا ممث ً
ال ملجموعة صافوال ).

مجموعة صافوال في سطور

إجراءات تقيمي اجلهات القيادية العليا:

جملس اإلدارة هو اجلهة القيادية العليا يف مجموعة صافوال ،جزء من دور
جلنة املاكفآت والرتشيحات واحلومكة أن تقوم بالتقيمي ألداء املجلس.

تويص اللجنة باملواصفات املناسبة لألجراء مبوجب دور ومعل

املهنجية :

معل تقيمي املجلس املعمتد بواسطة جملس إدارة املجموعة .يمت

تكون هذه موجودة سلفًا يف دليل حومكة الرشكة أو املواثيق اليت

معل املنصب (مرتني خالل لك ثالث سنوات عىل األقل)

اليت يمت حضورها بواسطة األعضاء ومسامههتم يف النقاش فهيا.

يمت تنفيذ التقيمي عىل النحو التايل :

ونظام القيادة مرتني يف العام خالل لك مدة منصب واليت تعادل

• تقيمي الزمالء

• استخدام مجموعة من املناجه لتجميع املعلومات ومعل املقابالت مع

املجلس احملدد يف دليل حومكة الرشاكت وبصورة متوافقة مع إطار

• االتفاق عىل مجموعة من مؤرشات األداء مع املجلس ،ميكن أن

تنفيذ ذلك بواسطة مقمي مستقل وذلك مرتني عىل األقل خالل مدة

تضمن دور املجلس ودور األعضاء وكذلك عن طريق االجمتاعات

املجلس اليت تتوىل الدور التنفيذي عىل مستوى املجموعة.

• تقدمي النتاجئ اخلاصة بالتقيمي عىل املجلس يف ورشة معل
وختطيط اإلجراءات الرضورية لملعاجلة املطلوبة.

• النظر يف استخدام خمتصني أو مستشارين يف تقيمي املجلس

• التقيمي الفردي أو الذايت

ثالث سنوات.

• التقيمي لملجلس كلك

األعضاء واملسوئلني باإلضافة إىل االستبيان.

• تقيمي رئيس وأعضاء اللجنة ( تقيمي ذايت يمت تقيميه بواسطة

• طلب رأي فريق اإلدارة العليا لملجموعة باإلضافة إىل سكرتارية

املجلس )

• تقيمي العضو املنتدب أو الرئيس التنفيذي
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مكونات وترشيح مجلس اإلدارة
حيرص جملس مجموعة صافوال عىل تهسيل اإلجراءات عن طريق مهنج
يعمتد عىل األخالق والقمي الرفيعة اليت تسامه يف صنع قرارات ممتزية .مت
اختيار أعضاء املجلس من خمتلف التخصصات اليت حتافظ عىل حقوق
املسامهني وتضمن الشفافية ومحتل املسوئلية وتغيط هذه التخصصات
جماالت متعددة

اكجلوانب الصناعية وإدارة التخطيط االسرتاتيجية واحملاسبة

• جيب أن يكون له اخلربة املناسبة يف املجاالت املذكورة أعاله.

وإدارة املخاطر والدجم واالستحواذ باإلضافة إىل اخلربة اإلدارية

عند احلاجة.

واجلوانب القانونية والتسويق وحومكة الرشاكت واملوارد البرشية

ألعضاء املجلس واملعرفة التامة بأمعال املجموعة داخليًا وخارجيًا.

عالوة عىل ذلك ،جيب أن يكون لدى لك عضو يف جملس اإلدارة
املواصفات التالية مكا جيب أن تضمن جلنة املاكفآت والرتشيح

لملجلس وجود هذه املواصفات يف معلية الرتشيح واالختيار:

• جيب أن يكون قادرًا عىل تويل املسوئليات احلساسة وفقًا للقمي
واألخالقيات اخلاصة مبجموعة صافوال.

• جيب أن يكون له مسعة جيدة ومل يمت إدانته جبرم يتعلق بالرشف

واالمانة.

• جيب أن يكون قادرًا عىل ختصيص الوقت واجلهد عند الرضورة

وعندما تتطلب مصلحة صافوال ذلك.

 | ٣٠مجموعة صافوال  /تقرير اإلستدامة ٢٠١١م

• جيب أن يكون مستع دًا وراغبًا يف متديد فرتة وجوده يف املنصب

فميا يتعلق بتكوين املجلس ،تكون صافوال ملزتمة بالتايل :

• جيب أن تدار الرشكة بواسطة جملس ادارة يتكون من ( )١١عض وًا

يمت تعييهنم بواسطة اجمتاع امجلعية العمومية ملدة ثالث سنوات.
تويص جلنة املاكفآت والرتشيحات واحلومكة باملرحشني لعضوية
املجلس وتقود معلية الرتشيح واالختيار.

• تعني امجلعية العمومية أعضاء املجلس ملدة املنصب احملددة يف
النظام األسايس للرشكة مع الوضع يف االعتبار أن هذه املدة ال جيب

أن تزيد عن ثالث سنوات مامل يمت حتديد خالف ذلك يف عقد تأسيس
الرشكة وجيوز إعادة تعيني أعضاء املجلس.

• جيب أن يكون غالبية أعضاء املجلس غري تنفيذيني.

• جيب أن ال يكون عدد أعضاء املجلس املستقلني أقل من عضوين أو
ثلث أعضاء املجلس أهيم اكن أكرث.

• مينع أن يمت امجلع بني منصب رئيس جملس االدارة وأي منصب
تنفيذي آخر يف الرشكة مثل وظيفة العضو املنتدب أو الرئيس التنفيذي.

• حيدد عقد تأسيس الرشكة الطريقة اليت يمت هبا فصل أعضاء جملس

اإلدارة  ،ويف لك احلاالت جيوز للجمعية العمومية أن تفصل لك أو بعض
أعضاء املجلس.

• عند إهناء العضوية يف أي جملس إدارة بأي شلك ،تعمل الرشكة
السلطات وسوق األهسم فورًا ،وحتدد األسباب هلذا الفصل.

• ال جيوز لعضو املجلس أن يكون عض وًا يف أكرث من مخس رشاكت

يف نفس الوقت.

• إن الخشصية االعتبارية واليت هلا احلق مبوجب النظام األسايس يف

تعيني ممثلني هلا يف جملس اإلدارة ،ال حيق هلا متثيل أعضاء آخرين
يف جملس اإلدارة والتصويت نيابة عهنم.

مجموعة صافوال في سطور

جلنة املاكفآت والرتشيحات واحلومكة :
تتكون اللجنة من ( )٤أعضاء ومجيعهم أعضاء جملس إدارة غري تنفيذيني
ومستقلني ،وقد عقدت اللجنة أربعة اجمتاعات خالل عام ٢٠١١م  ،قامت من
خالهلا اللجنة بالوقوف عىل تطبيق وتنفيذ مهامها املناطة هبا

امس العضو

 ١د .غسان أمحــد السلميان

املنصب

رئيس اللجنة

 ٢معايل املهندس عبدهلل دمحم نور رحيمي*

عضو اللجنة

 ٤أ .دمحم عبد القادر الفضل

عض وًا

 ٣أ .موىس معران العمران

 ٥أ .محمود منصور عبد الغفار

عض وًا

أمني اللجنة

* ملحوظة :مت تعيني معايل املهندس عبدهلل دمحم نور رحيمي عض وًا باللجنة اعتبارًا من تارخي سبمترب 2011م ،وذلك ً
بدال عن سعادة األستاذ يوسف دمحم عيل رضا عضو اللجنة وعضو جملس اإلدارة السابق.

الدور واملسوئليات :

تتوافق مع املعايري املتصلة باألداء ،يقوم أيض ٌا مبتابعة تنفيذ هذه

السياسات ويضمن استقاللية املجلس بصورة سنوية  ،مكا يكون
ً
مسوئال عن التقيد بنظام حومكة الرشكة والتحقيقات والتسويات
حلاالت التظمل من املوظفني.

ماكفآت اللجنة :

تلىق األعضاء مبلغ  ٧١,٤٠٠ريال سعودي عبارة عن بدل حضور

تقدمي التوصية إىل جملس اإلدارة حول تعيني العضوية حلضور

املذكورة .مراجعة هيلك املجلس وحتديد مناطق القوة والضعف يف

جللسات اللجنة اليت عقدت خالل العام (عملًا بان أعضاء اللجنة

باملراجعة السنوية لملتطلبات اخلاصة باملهارات املناسبة للعضوية

سياسات واحضة خبصوص التعويضات واألجور ونظام التداول

عضويهتم يف اللجان ويتلقون فقط بدل حضور لالجمتاعات ).

املجلس ،واملجالس الفرعية واللجان ،وفقًا لملعايري احملددة .القيام

يف املجلس وإعداد وصف بالقدرات واملؤهالت املطلوبة للعضوية

جملس االدارة والتوصية بالتغيريات .باإلضافة لذلك تضع املجموعة
ألعضاء املجلس وكبار املسوئلني لضامن أن تكون السياسات

من أعضاء جملس إدارة املجموعة ال يتلقون ماكفأة سنوية عن

 | ٣٣مجموعة صافوال  /تقرير اإلستدامة ٢٠١١م

مجموعة صافوال في سطور

 .٨لجان مجموعة صافوال

جلان جملس اإلدارة :

لدى جملس اإلدارة مبجموعة صافوال مخس جلان فرعية ،تتكون عضويهتا
من أعضاء املجلس واملتخصصني اخلارجيني املستقلني وكبار املسوئلني يف
صافوال .متتلك هذه اللجان ميثاق معل يمت اعمتاده بواسطة جملس اإلدارة
حيدد صالحياهتا وإجراءات معلها ويه مكا ييل :

جلنة املراجعة :

تتكون جلنة املراجعة من ( )٤أعضاء غري تنفيذين وخمتصني

أغلهبم بالشوئن املالية واحملاسبة وأمعال املراجعة ،عقدت اللجنة
خالل العام ٢٠١١م عدد ( )٥مخسة اجمتاعات ،وتقوم اللجنة بدور

اسايس وهام يف مساعدة جملس اإلدارة للوفاء بواجباته النظامية.

وقد قامت اللجنة خالل عام  ٢٠١١باالرشاف والتنسيق عىل معليات
املراجعة الداخلية واخلارجية لملجموعة وذلك هبدف التحقق من مدى
فاعلية وكفاءة أنمظة وإجراءات الرقابة الداخلية .ويأيت ذلك تعزي زًا

لدور جملس اإلدارة الرايم إىل التأكد من مدى سالمة وفعالية
نظام الرقابة الداخلية بالرشكة وسالمة األنمظة املالية واحملاسبية

مبا يف ذك إعداد التقارير املالية واختاذ اإلجراءات التصحيحية،
باإلضافة ايل ذلك تعمل اللجنة للنظر يف تظملات أحصاب املصاحل

وتسويهتا .فميا ييل بيان بعضوية اللجنة وملخصًا ألبرز مهامها
ومسؤولياهتا:
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املنصب

امس العضو

رئيس اللجنة

 ١أ .عبد العزيز بن خالد الغفييل عضو جملس إدارة

عضو

 ٢أ .بدر عبدهلل العيىس (عضو جملس إدارة)

عضو

 ٣د .دمحم عيل حسن إخوان* (عضو خاريج)

عضو

 ٤أ .بندر سعيد معر العيسايئ (عضو خاريج)

أمني اللجنة

 ٥أ .محمود منصور عبد الغفار

* ملحوظة :مت تعيني لك من الدكتور دمحم عىل حسن إخوان واألستاذ بدر عبدهلل العيىس – أعضا ًء غري تنفيذيني باللجنة وكالمها متخصصني يف أمعال املراجعة الداخلية والتحليل املايل والشوئن
املالية ،وذلك اعتبارًا من يناير ٢٠١١م  ،مكا مت تعيني األستاذ /بندر سعيد معر العيسايئ -عضو غري تنفيذي (له مؤهل يف اإلدارة املالية) اعتبارًا من مارس ٢٠١١م وذلك يف املاكن الذي شغر بعد استقالة
األستاذ عبدامحليد سلميان املهيدب لظروف خاصة.

الدور واملسوئليات :

األرشاف عىل أمعال املراجعة الداخلية واخلارجية والتحقق من مدى
فاعليهتام مبا يف ذلك دراسة القوامئ املالية الربع سنوية واخلتامية قبل
عرضها عىل جملس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأهنا لملجلس،
والتوصية بتوزيع األرباح وكذلك دراسة نظام الرقابة الداخلية وفاعليته ورفع
تقارير خبصوصها ملجلس األدارة .باإلضافة ايل التوصية ملجس اإلدارة
بتعيني احملاسبني القانونيني وفصلهم وحتديد أتعاهبم ،جبانب التحقق
من املظامل اليت ترد إىل املجموعة من أحصاب املصاحل وتسويهتا.

ماكفآت اللجنة :

تلىق أعضاء اللجنة مبلغ أتعاب قدرها  ١٩٥الف ريال مهنا  ١٠٦ألف
ريال عبارة عن ماكفأة سنوية و  ٨٩الف ريال عبارة عن بدل حضور
وقمية تذاكر سفر (عملًا بان أعضاء اللجنة من أعضاء جملس إدارة
املجموعة ال يتلقون ماكفأة سنوية عن عضويهتم يف اللجان ويتلقون
فقط بدل حضور لالجمتاعات ).

مجموعة صافوال في سطور

الدور واملسوئليات :
حتديد وحتليل املخاطر الرئيسة اليت قد تتعرض هلا أمعال املجموعة
وقطاعاهتا الرئيسة داخل اململكة وخارجها ووضع تصور عام هلا خاصة فميا
يتعلق باملضاربات وأسعار املواد اخلام والسلع والعقود املستقبلية وخماطر
االنتشار اجلغرايف الستمثارات املجموعة

وتطوير سياسة لإلدارة املثىل لتلك املخاطر وحتديهثا بصفة

ماكفآت اللجنة :

يقتيض احلال .جتمتع اللجنة بصورة متكررة ملراجعة خطط وسياسات

 ٢٠١١مهنا  ١٨,٧٥٠ريال عبارة عن ماكفأة سنوية لعضو واحد خاريج

مسمترة ومتابعة تنفيذها والقيام بالتصحيحات الالزمة حسمبا
املخاطر وكيفية إدارهتا ،الدور االسايس للجنة هو التحسني

املتواصل لسياسات إدارة املخاطر ومراقبة تنفيذها ،اإلرشاف عىل
لك اخلطط واالسرتاتيجيات اخلاصة بأي خماطر ميكن أن تواجهها

املجموعة والفروع وأثر ذلك ،إعداد رشوط مرجعية لرشاء املواد اخلام

تلىق أعضاء اللجنة أتعاب قدرها  ٤٨,٧٥٠ريال سعودي عن العام

و  ٣٠,٠٠٠ريال سعودي بدل حضور ألعضاء اللجنة (عملًا بأن أعضاء

اللجنة من أعضاء جملس إدارة املجموعة ال يتلقون ماكفأة سنوية عن

عضويهتم يف اللجان ويتلقون فقط بدل حضور لالجمتاعات ).

والبضائع والعقود املستقبلية ومراقبة تنفيذ ذلك عىل لك املستويات
داخل املجموعة ،مراقبة خماطر التوسع اجلغرايف ،تقدمي االستشارة

إىل املجلس حول املخاطر اليت تواجهها أمعال املجموعة وكيفية
إدارة وتقليل هذه املخاط ر.

٣٥
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مجموعة صافوال في سطور

التقيمي السنوي ملجلس االدارة:

مبوجب الفقرة  ٤من املادة  ١٥من الحئة حومكة الرشاكت الصادرة

جلنة إدارة املخاط ر:

تتكون هذه اللجنة من ( )٦أعضاء ممن هلم اخلربة والكفاءة يف

من قبل هيئة السوق املالية  ،تقوم املجموعة حاليا بعمل تقيمي

جمال إدارة املخاطر  ،دورها هو حتليل املخاطر اليت قد تتعرض

٢٠١٠م  .مت إسناد التقيمي إىل أخصايئ مستقل يف تقيمي املجلس،

اجمتاعًا واح دًا خالل عام ٢٠١١م .فميا ييل بيان بعضوية اللجنة

مستقل ألداء جملس اإلدارة ،والذي بدأ مدته يف األول من يوليو
هيدف هذا العمل إىل حتديد جوانب القوة والضعف يف متطلبات

احلومكة وبعد ذلك يمت وضع خطة لتحديد االحتياجات والقدرات

هلا املجموعة وقطاعاهتا املختلفة ووضع تصور هلا .عقدت اللجنة
وملخصًا ألبرز مهامها ومسؤولياهتا:
امس العضو

املنصب

الالزمة لتعزيز أداء املجلس .يتضمن هذا العمل والذي بدأ يف

 ١أ .معار عبد الواحد اخلضريي

املواصفات املطلوبة للتقيمي ،بعد ذلك يقوم املختص بعمل مسح

 ٣معايل م .عبدهلل دمحم نور رحيمي

املقابالت وورش العمل للخروج خبطة متاكملة لتطوير أداء املجلس

 ٥أ .بدر بن عبدهلل العيىس

عض وًا

 ٦أ .معر عبدهلل باجنيد ( -عضو خاريج /مستقل)

عض وًا

 ٧محمود منصور عبد الغفار

أمني اللجنة

يناير ٢٠١٢م املقابالت مع أعضاء املجلس ومعل ورش معل لوضع

 ٢د .عبد الرؤوف دمحم مناع

ألعضاء املجلس عن طريق استبانة يمت حتليلها وربطها بنتاجئ

 ٤د .سايم حمسن باروم

مكا جاء أعاله.

٣٤
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رئيس اللجنة
عض وًا
عض وًا
عض وًا

مجموعة صافوال في سطور

جلنة املسؤولية االجمتاعية :

الدور واملسوئليات :

تتكون جلنة املسؤولية االجمتاعية للرشكة من ( )٥أعضاء ،لك مهنم

 .وضع ومتابعة براجم تسامه يف تعميق احلس باملسؤولية

عقدت اللجنة أربع اجمتاعات خالل العام ٢٠١١م ملتابعة خطط وبراجم

 .تطوير املواصفات واملعايري لرباجم املسؤولية االجمتاعية.

ومسؤولياهتا.

املسؤولية االجمتاعية جتاه املسامهني واملستوردين والعمالء والبيئة

ميتلك اخلربة للقيام بدوره ومسؤولياته.

املسؤولية االجمتاعية ،وفميا ييل ملخص بدور اللجنة وأبرز مهامها
امس العضو

املنصب

 ١د .غسان أمحد السلميان

رئيس اللجنة

 ٢د .عبد الرؤوف دمحم مناع

عض وًا

 ٣د .الرشيف زيد آل غالب (عضو خاريج)

عض وًا

 ٤د .مريفت أمحد طاشكندي (عضو خاريج)

عض وًا

 ٥أ .محمود منصور عبد الغفار

عضو وأمني اللجنة

االجمتاعية لملجموعة وقطاعاهتا املختلفة.

 .تنشيط دور املجموعة يف التقيد بالسياسات واملبادرات وبراجم
واملجمتع هبدف دمع وتعزيز مسعة الرشكة.

ماكفأت اللجنة :

تلىق أعضاء اللجنة اتعاب قدرها  ١٩٥,٠٠٠ريال سعودي ،مهنا

 ١٠٠,٠٠٠ريال عبارة عن ماكفآت سنوية ومبلغ  ٩٥,٠٠٠ريال سعودي

بدل حضور الجمتاعات اللجنة (عملا بأن أعضاء اللجنة من أعضاء

جملس إدارة املجموعة ال يتلقون ماكفأة سنوية ويتلقون فقط بدل
حضور لألجمتاعات).

 .اعمتاد التوصيات من إدارة املجموعة خبصوص املزيانية اخلاصة
برباجم املسؤولية االجمتاعية.

٣٧
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مجموعة صافوال في سطور

جلنة اإلستمثار :
مت تكوين جلنة االستمثار من ( )٥مخس أعضاء لتطوير املواصفات واملعايري
واخلطط ألنشطة املجموعة االستمثارية .تساعد جلنة االستمثار يف املجموعة
عىل وضع خطط استمثار جيدة واكتشاف وحتديد أفضل الفرص االستمثارية.

تراجع هذه اللجنة الفرص قبل أن يمت تقدميها إىل املجلس ،وتقدم
توصيات إىل املجلس وفقًا لذلك وبعد ذلك مراقبة التقدم يف تنفيذ

١
٢
٣
٤
٥
-

امس العضو

معايل املهندس عبدهلل دمحم نور رحيمي*
أ .معار عبد الواحد اخلضريي
د .عبد الرؤوف دمحم مناع
أ .عبد العزيز خالد الغفييل
أ .بدر بن عبدهلل العيىس*
أ .محمود منصور عبد الغفار

هذه التوصيات .عقدت اللجنة أربع اجمتاعات خالل عام ٢٠١١م .

حتديد ودراسة وتقيمي الفرص االستمثارية لملجموعة وقطاعاهتا

املنصب

رئيس اللجنة
عض وًا
عض وًا
عض وًا
عض وًا
أمني اللجنة

* ملحوظة :مت تعيني لك من معايل املهندس عبدهلل رحيمي عض وًا ورئيسًا للجنة وسعادة األستاذ بدر العيىس عض وًا باللجنة يف سبمترب2011م
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الدور واملسوئليات :

الرئيسة داخل اململكة العربية السعودية وخارجها ،وفقًا لإلسرتاتيجية

املوضوعة من قبل الرشكة والتوصية بالنتاجئ إىل جملس إدارة
املجموعة.

ماكفآت اللجنة :

تلىق أعضاء اللجنة أتعاب قدرها  ١١٥,٠٠٠ريال سعودي عبارة

عن بدل حضور الجمتاعات اللجنة وقمية تذاكر (عملًا بأن أعضاء

اللجنة من أعضاء جملس إدارة املجموعة ال يتلقون ماكفأة سنوية
عن عضويهتم يف اللجان ويتلقون فقط بدل حضور لالجمتاعات ).
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تقرير االستدامة
لمجموعة صافوال
مجموعات أصحاب المصلحة  -كيف نقوم بالتواصل مع أصحاب المصلحة ؟
المبادرات
إلتزاماتنا اإلجتماعية
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٠٣

تقرير االستدامة لمجموعة صافوال

مبا أن دور املكتب الرئييس لملجموعة هو دور أسايس يف إدارة اسرتاتيجيات
وإطار معل االستدامة ،فان هذا التقرير يركز عىل البيانات اليت مت تقدميها
بصورة أساسية بواسطة املكتب الرئييس ،مع بيان أي قيود ميكن أن
يتطلهبا ذلك .حنن نشعر باحلاجة إىل تغطية افضل املامرسات واملبادرات
والبيانات من لك العمليات هبدف تقدمي اسرتاتيجية استدامة ذات فاعلية عرب
لك أنشطتنا العملية.

هدفنا هو استخدام املاكسب املقدمة من مبادرة

التحديد والتواصل مع أحصاب املصلحة يعترب

املجاالت احملددة من معلياتنا ،وندرك أننا ملزمني

التحديات والفرص اخلاصة مبسوئلياتنا حيث

التقارير العالمية ( )GRIوالمساح برؤية أفضل يف

بالقيود اخلاصة هبذا التقرير األول.

حنن نقوم بتطوير وتطبيق إجراءات داخلية صارمة

تتضمن التدريب والتقيمي العميق هبدف حتديد

اجلوانب

األساسية

واجلوهرية

لعملياتنا

أم رًا أساسيًا يف معلياتنا ونقوم باسمترار بتحديد

نستطيع عن طريق وضع النظم مضان أن املواضيع
االجمتاعية واالقتصادية والبيئية األساسية تمت إدارهتا

بصورة منجسمة.

مع

جلنة االستدامة واإلدارة العليا وذلك بوضع الرؤية
االسرتاتيجية اليت تحمس لنا بتحديد اجلوانب

اجلوهرية لعملياتنا وبعد ذلك ترتيب األولويات
وحتديد جماالت الرتكزي.
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تقرير االستدامة لمجموعة صافوال

تقرير االستدامة لمجموعة صافوال

تقرير حول
إلعداد
مبكر،احلاجة
وقت بتحديد
منذ مبكر،
صافوال وقت
صافوال منذ
قامتمجموعة
قامت
إلعداد
الحاجة
بتحديد
مجموعة
عام
تقدمفي
٢٠٠٧م.ذلك
واألخالقعاموكان
ممارسات
حول
تقرير
مجموعة
االستدامةذلك يف
واألخالق واكن
االستدامة
ممارسات
الدعم
لملبادراتبالمزيد
الدمعللسماح
التقرير
صافوال تقدم
2007م.
من ومضان
االجمتاعية
صافوالمن
مجموعة باملزيد
التقرير للمساح
املامرسات.وضمان تحقيق أفضل الممارسات.
االجتماعية
للمبادرات
أفضل
حتقيق

سيمت اعتبار التقرير احلايل أول تقرير لملجموعة،

يركز هذا التقرير السنوي عىل معليات املجموعة يف

تقدمًا ويعمتد عىل مبادرات التقارير العاملية اليت

األداء لعام ٢٠١١م  ،باإلضافة إىل استعراض أفضل

حيث أنه يتقيد مبهنجية وإسرتاتيجية وتوجه أكرث
تعترب من أعىل املعايري الدولية لتقارير االستدامة.

يكشف تقرير االستدامة ملجموعة صافوال يف العام

الرشاكت العاملة.

٢٠١١م الزتام املجموعة جتاه العاملني واملجمتع والبيئة،
وااللزتامات واملبادئ اليت توجه قرارات االستدامة اليت

يف جدة  -اململكة العربية السعودية حيث يعترب

مت اختاذها .إن النتاجئ القابلة للقياس تثبت الزتامنا

طويل املدى وأيضًا تساعدنا عىل حتديد جوانب
القوة والضعف واملخاطر والفرص اليت تحمس لنا

بتنفيذ واجبنا جتاه األخشاص واملجمتع والبيئة
بصورة فاعلة.

٤٠

ممارسات املسؤولية االجمتاعية لملجموعة عرب
يمت التعامل مع مبادرات االستدامة واملسؤولية

ويكشف امه املعلومات اليت حتدد الرؤية االسرتاتيجية
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اململكة العربية السعودية ويكشف املعلومات وبيانات

اإلجمتاعية بصورة مركزية من قبل املكتب الرئييس

املسوئل عن براجم املسؤولية اإلجمتاعية لملجموعة.

تقرير االستدامة لمجموعة صافوال

مجموعات أصحاب المصلحة
كيف نقوم بالتواصل مع أصحاب المصلحة ؟
قامت املجموعة بوضع ممارسات حتديد جيدة ألحصاب املصلحة وذلك
لتحديد املشاركني واألوليات للتواصل معهم وإجراءات املشاركة هلم مبوجب
ذلك وقد ثبت أن ذلك يعترب ممارسة جيدة لملجموعة.

تمت معلية االتصاالت يف مجموعة صافوال بواسطة

خالل عدة سنوات ماضية ،وقد تطورت من االهمتامات

املبارشة لرئيس الشوئن العامة للرشكة ويعمل وفقًا

الداخليني

فريق االتصاالت يف املجموعة الذي يعمل حتت اإلدارة

للخطة السنوية احلالية اليت يمت حتديهثا بصورة
أسبوعية وتمت مراجعهتا هشريًا وفق املراجعة التامة

لك ربع سنة.

حددت مجموعة صافوال  ٥جماالت هليلكة تواصلها:
القيادة الدولية ،التارخي والرتاث ،أحصاب العمل

املختارين ،حومكة الرشكة واملسؤولية االجمتاعية

للرشكة .مت حتديد هذه اجلوانب بصورة جلية يف

خطة االتصال وخطة مشاركة املسامهني.

نشأ مفهوم وتعريف املسؤولة االجمتاعية للرشاكت

االجمتاعية والبيئية إىل اهمتامات أوسع تتضمن
املسؤولية

جتاه

أحصاب

املصلحة

(املسامهني والعمالء واملوردين والعاملني) أحصاب

املصلحة اخلارجيني ( املجمتعات والبيئة) ،اكفة براجم

املسؤولية االجمتاعية تعمتد عىل املبادرات وأفاكر
الدمع الذايت طويلة املدى اليت تقدم قمية مضافة وأثر

عىل املشاركني معنا.

حنن نعتقد أن املشاركة يف اخلربات مع مجموعات

أحصاب املصلحة ستساعدنا يف حتديد أولوياهتم
ومبوجب ذلك يمت تصممي براجم دامئة وفعالة تيف
باحتياجاهتم االجمتاعية واالقتصادية وتعمل عىل

محاية البيئة.
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تقرير االستدامة لمجموعة صافوال

استراتيجية االستدامة
الرؤية والرسالة
لدى لك جانب من األمعال أبعادًا اجمتاعية ،املسؤولية االجمتاعية للرشكة
يه املامرسات العملية املفتوحة والشفافة اليت تعمتد عىل القمي االخالقية
واالحرتام للعاملني واملجمتعات والبيئة ،ويه مصممة لتقدمي قمي مستدامة
لملجمتع كلك ،باإلضافة إىل املسامهني وأحصاب املصلحة.

الرؤية :

تقدمي أسعار عادلة للعمالء ومضان العائد بصفة

تتقيد مجموعة صافوال مبجموعة من املبادئ عندما

خلق خربة معل مرضية للك موظيف املجموعة

تكون هذه الرباجم:

مستدامة لملستمثرين ومجيع أحصاب املصلحة.
واستلهام املسوئلية الخشصية وتعزيز الفرص.

الرسالة :

فميا يتصل بثقافتنا (الطريق املتوازن) نلزتم حنن
يف مجموعة صافوال باملسؤولية االجمتاعية ،وسنعمل

جبد لتحقيق معايري عاملية من االنفتاح والشفافية

واحملاسبة جتاه مجيع أحصاب املصلحة ،وسنعمل
عىل بناء جسور للتواصل والسيع خلدمة لك

املجمتعات اليت نعمل فهيا.
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املبادئ والقمي :

تشارك يف أي من براجم جسور صافوال ،جيب أن
• شاملة وبعيدة املدى لنطاق واسع من املستفيدين

• مستدمية
• مبتكرة

تقرير االستدامة لمجموعة صافوال

مجموعات أصحاب المصلحة
أحصاب املصلحة
جممتعنا

كيفية مشاركهتم

عن تصممي الرباجم اليت تتعامل مع االحتياجات ومساعدة األخشاص احملتاجني

الرضورية لملجمتع

بيئتنا

مواضيع ذات أولوية ألحصاب املصلحة

 .إدارة مسؤولية اجمتاعية معلنة للرشكة مسوئلة  .املسامهة يف تسوية املشالك االجمتاعية مثل البطالة والفقر
 .تقدمي فرص التدريب

 .تقدمي طريقة هسلة للوصول إىل املوقع اإللكرتوين

 .بذل أقىص اجلهود لتطوير براجم متكننا من  .التحسني واالهمتام املتواصل للك اإلجراءات البيئية واسهتالك املوارد
أن نكون أصدقاء للبيئة

استجابتنا
 .تأسيس مركز صافوال لتدريب وتوظيف االخشاص ذوي اإلعاقة

 .التعاون والدمع لملؤسسات االجمتاعية األخرى عن طريق تصممي
براجم تعلميية وحصية واجمتاعية
 .تقدمي فرص التدريب للطالب

 .تطوير خطة بيئية أساسية هتدف إىل:
 .تقليل استخدام الكهرباء و الطاقة

 .تقليل استخدام املياه
 .إعادة التدوير

 | ٤٥مجموعة صافوال  /تقرير اإلستدامة ٢٠١١م

تقرير االستدامة لمجموعة صافوال

مجموعات أصحاب المصلحة
أحصاب املصلحة

كيفية مشاركهتم

مواضيع ذات أولوية ألحصاب املصلحة

استجابتنا

معالئنا

 .تقدمي خدمات مستجيبة ومناسبة وفاعلة

 .تقدمي منتجات جيدة بأسعار معقولة وعادلة

 .أسعارمعقولة وعادلة

 .مصادر مسوئلة يف املواقع اإللكرتونية

 .التعزيز املسمتر وهسولة الوصول عىل مواقعنا اإللكرتونية

موظفينا

 .التدريب والتطوير

 .األحتواء وتطوير املوهبة

 .خطط التطور الوظييف وتطوير املهارات

 .بيئة العمل الصحية

 .مسح رىض املوظفني
 .تطوير نظم القمي واألخالق اخلاصة بنا،اليت تتضمن (العدالة
واالهمتام) الرب يه مسوئليتنا جتاه العاملني يف الرشكة ونعتقد
أن لك خشص حيق له أن يمت التعامل معه وفقًا للكرامة االنسانية
وبطريقة مثالية جتاه االحتياجات املعنوية لإلنسان واالحتياجات
االرسية واحلاجة لتأكيد الذات
 .سرية مهنية واحضة وخطط تدريب وحافز سنوي ثابت
 .سياسة الباب املفتوح
 .مراجعة سنوية لألداء
 .فعاليات اجمتاعية سنوية خالل االحتفاالت واملناسبات الدينية

 .خلق قمية اقتصادية لملسامهني ومضان

 .الشفافية

 .اجمتاعات جملس اإلدارة
 .امجلعية العمومية العادية
 .نرش النتاجئ املالية لك ربع سنة
 .اإلعالن عن األرباح لملسامهني لك ربع سنة ،تويل صافوال اهمتام
خاص حبقوق املسامهني واملستمثرين عن طريق حتديد تلك احلقوق
يف عقد تأسيس املجموعة ويف دليلها الذي مت إعداده عام ٢٠٠٤م
وبعد ذلك يمت حتديثه بصورة مسمترة  .هذه املستندات حتدد حقوق
املسامهني وفق ما يمت تفصيله يف القوانني و النظم السارية ،واليت
ميكن أن تمت مراجعهتا يف موقع صافوال www.savola.com
 .تنرش الرشكة بصورة دورية الجسالت املالية وغري املالية و البيانات
األخرى يف موقع تداول ،ويف الصحف اليومية ويف جملة صافوال ربع
السنوية
 .تتعامل إدارة خمصصة مع شوئن املسامهني

 .خدمات جيدة وعناية بالعميل

 .معاجلات تطوير األمعال واملسح الدوري للسوق ورىض العمالء

 .مضان التنوع واملعاملة العادلة وحقوق االنسان  .األجور ونظم الرتقية

املسامهني

احلومكة اجليدة
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 .نظام حومكة جيد
 .محاية االستمثار

 .التحسني املسمتر ملعايري خدمات العمالء

تقرير االستدامة لمجموعة صافوال

التزاماتنا االجتماعية
البند
إجناز السعودية -عضوية املجلس

املبلغ ريال
سعودي

١,٠٠٠,٠٠٠

اجناز السعودية ( برناجم شباب األمعال )

١٥٠,٠٠٠

رعاية كوادر لعدد  ١٠٠٠طالب

٩٤٠,٠٠٠

معهد احملرتفون للتدريب والتمنية ( رسوم التدريب لعدد

٩٦,٠٠٠

بطولة اخلليج للتوحد ( مجعية الفيصلية )

٥٠,٠٠٠

 ٢٠خشص من ذوي االحتياجات اخلاصة )

مركز العربية لالبتاكر ( رسوم التدريب لخشص من ذوي

االحتياجات اخلاصة )

تدمع مجموعة صافوال املنمظات االجمتاعية اليت تتوافق براجمها ومبادراهتا
مع اسرتاتيجية الرشكة يف جمال املسؤولية االجمتاعية .يمت اختيار هذه
املبادرات االجمتاعية بعناية بعد املراجعة واالقتناع بأمهيهتا ومدى الفائدة
والقمية اليت تقدمها لاكفة أحصاب املصلحة وبذلك يمت الوصول إىل التوان
بني األهداف وخدمة لك القطاعات يف املجمتع.

لقد اكنت اسرتاتيجيتنا دوم ٌا أن خندم خمتلف

٢٠,٠٠٠

القطاعات يف املجمتع هبدف حتقيق التمنية
املستدامة .يقدم اجلدول نظرة خمترصة ملسامهتنا

االجمتاعية خالل العام ٢٠١١م .

بصورة متوافقة مع اسرتاتيجية املسؤولية االجمتاعية

معهد مسار االثراء للتدريب ( تدريب األخشاص ذوي االعاقة )

اإلمجايل ريال سعودي

٤٠,٠٠٠

ومواطنة الرشكة قامت صافوال بدمع املؤسسات

اخلريية احمللية عن طريق تقدمي منتجات تتضمن
السكر والزيت يف عام ٢٠١١م قسامئ رمضان اخلريية-

اليت وصلت إىل  ٧طن سكر و  ٧,٩٣٨لرت من الزيت

املقدم مبارشة إىل خمتلف امجلعيات ليمت استخدامها
يف الرباجم اخلريية خالل هشر رمضان املبارك.

٢,٢٩٦,٠٠٠
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تقرير االستدامة لمجموعة صافوال

المبادرات

اجلوائز اليت حصلت علهيا مجموعة صافوال يف جمال املسؤولية
اإلجمتاعية وحومكة الرشاكت

جائزة الشفافية

من يب أم يج السعودية يوليو ٢٠٠٨

جائزة جامعة امللك عبد العزيز للجودة
الدورة األوىل يوليو ٢٠٠٨م

جائزة املسوئلية االجمتاعية

للرشاكت السعودية ٢٠٠٧ -م

جائزة أفضل بيئة معل  /املامرسات

واألخالق من أي أي أر – يوليو ٢٠٠٨م

جائزة حومكة الرشاكت سبمترب ٢٠٠٨م

جائزة أفضل اسرتاتيجية استمثار

املقدمة من املنمظة العربية لألمعال ٢٠٠٨ -م
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متثل مبادرات جسور صافوال املبادئ املوجهه ألي برناجم خلدمة املجمتع يمت
تنفيذه بواسطة املجموعة .تتكون هذه املبادرات من خمتلف املجاالت التعلميية
واالجمتاعية والتدريبية واليت مت اختيارها عىل اساس خربة مجموعة صافوال،
تقدم مبادرات جسور صافوال حسب المنوذج التايل :

 .املبادرة

 .احصاب املصلحة

 .الوصف

 .املوارد

 .األهداف

 .مواصفات النجاح

 .املهنج

 .اإلطار الزمين

 .الرشاكة
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التقارير

أو ً
ال  :موظفينا
العمل يف إطار أخاليق
هيالك أجور الدولة
التحديد واملراجعة
سن العمل
فرتة التجربة
التدريب والتطوير
التدريب والتطوير املسمتر للعاملني
إدارة التدريب واملزيانية وموجهات االعمتاد
األهلية
الرتشيح والتجسيل
أنواع التدريب
برناجم املتدرب اإلداري
برناجم تدريب املرشد والزميل

نظام تقيمي األداء ملستوى اإلرشاف والعاملني العموميني
نظام أهداف صافوال الذكية
نظام الكفاءات
املوجهات الالحقة
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٠٤

قوى العمل وبرناجم التواصل مع املوظفني
الرباجم اليت مت تطويرها ملوظيف املجموعة
 .١مرشوع قروض مساكن موظيف صافوال
 .٢برناجم التاكفل لملوظفني يف حالة الوفاة أو العجز
الدامئ أو املؤقت
 .٣صندوق تاكفل املوظفني
السياسات املرتبطة األخرى
مزايا املوظفني
توظيف األخشاص ذوي االعاقة يف مجموعة صافوال
معدل اإلصابات
التقيد بالقوانني والنظم السارية
ثانيًا  :جممتعنا
براجم املسؤولية االجمتاعية ملجموعة صافوال
برناجم دع البايق هلم
مرشوع إجناز السعودية
أداء جسورنا االجمتاعية
جوانب مسوئلية املنتج
توجه التسويق يف مجموعة صافوال
ثالثًا  :بيئتنا
االسرتاتيجية البيئية ملجموعة صافوال
املبادرات البيئية
تدريب العاملني عىل الويع البييئ

التقارير

هيالك أجور الدولة :
جيب أن يكون للك دولة -يف اطار التوجهيات واالعمتاد املطلوب وفقًا هلذه
السياسة -هيالك أجور خاصة هبا شاملة لك املستويات .جيب أن تكون
هيالك األجور هذه متوافقة مع القطاعات املامثلة احمللية يف السوق وتعمتد
عىل اسرتاتيجية الرشكة املعمتدة لألجور لذلك البلد.

متتلك مجموعة صافوال نطاقات ملعادالت أجور التوظف لملستوى

تقدميه للجنة املاكفآت والرتشيحات للحصول عىل االعمتاد الهنايئ.

املواقع األساسية للعمليات .وفقًا لتوجهيات خادم احلرمني الرشيفني

هبا وتنفيذها بواسطة جهة خارجية معمتدة تقوم بدراسة السوق

األول مقارنة مع احلد األدىن لألجور يف املستوى احمليل وذلك يف

امللك عبدهلل بن عبدالعزيز حفظه هلل تتقيد الرشكة بصورة تامة

مع موجهات املعايري للحد األدىن لألجور أي  ٣,٠٠٠ريال سعودي
يف الهشر.

الدراسات املتصلة املطلوبة واملقرتحات الالحقة ،جيب أن يمت القيام

ذلك عرب معل غري شاق مثل مساعدة الوالد يف احملل.

واألجور املخصصة .اكفة الدراسات والتقارير املتعلقة بوضع أو

ويقيد ساعات معل األطفال مبدة  6ساعات يف اليوم ،خالل هذه

مراجعة هيالك األجور جيب أن يمت توثيقها بواسطة إدارة املوارد
البرشية ليمت الرجوع هلا مستقب ٌ
ال.

القاعدة يه  :األجر املساوي للعمل،حنن ندفع نفس األجر للك

سن العمل :

التحديد واملراجعة :

خبصوص احلد األدىن لعمر التوظيف.

العاملني مقابل العمل املتساوي بغض النظر عن جنهسم.

ما عدا يف إطار معل أرسمه وحتت إرشاف ويل األمر ،عادة ما يمت

باإلضافة لذلك فان قانون العمل مينع التوظيف حتت معر  13عام،
الساعات جيب أن يمت منح فرتة ساعة للراحة .ال يحمس لألطفال بالعمل

ألكرث من مخس ساعات متواصلة أو لي ٌ
ال أو يف موقع معل خطري.

مكا حيدد القانون أن العمل يكون اختياريًا وليس إجباريًا لألطفال،

تتقيد مجموعة صافوال بقوانني العمل يف اململكة العربية السعودية

ويقر حبق األطفال يف امحلاية من القيام بأي معل ميكن أن يعيق

وضع وحتديد هيالك أجور جديدة أو نظام مزايا جديد باإلضافة إىل

يعترب معر ١٨سنة هو احلد األدىن للعمر ليك يمت التجسيل يف سوق

أو البدنية أو الروحية أو التطور االجمتايع للطفل وحيدد عقوبات

رئيس القطاع ويمت التوصية به من قبل املوارد البرشية يف املكتب

له بالعمل حىت إذا اكنت هناك موافقة من ويل أمره .يف هذا الصدد،

قوانني اخلدمة املدنية احلد االدىن بعمر  ١٨عام حىت يمت التوظيف ،

مراجعة وحتديث اهليالك احلالية ،جيب أن يمت القيام به بواسطة
الرئييس ،ويمت اعمتاده بواسطة العضو املنتدب وبعد ذلك يمت

العمل يف القطاع العام واخلاص .الطفل حتت معر  ١٣عام ال يحمس
جيب العمل اننا نادر ٌا ما نشغل األطفال حتت معر  ١٣عام،

تعلمي الطفل أو يكون م رضًا بصحة الطفل أو الصحة النفسية

صارمة ألي خشص يوظف طفل حتت معر الثالث عرش .باملثل حتدد

ويمت التوظيف بشلك عام للفئة العمرية مابني  ٤٠-١٨عام.
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أو ً
ال  :موظفينا

نعمل عىل خلق بيئة معل تجشع لك العاملني عىل الترصف بطريقة أخالقية،
يساعد هذا اإلطار األخاليق عاملينا عىل حتقيق احتياجاهتم.

العمل يف إطار أخاليق :

اهلدف الرئييس لرشكتنا هو كسب أعىل معدل أرباح يتوافق مع

أعىل معدل منو للرشكة .حتقيق هذا اهلدف يقر بالرضورة مبسوئلية
الرشكة جتاه معالهئا واملسامهني واملوظفني واملجمتع بصورة عامة.

تعترب املوارد البرشية أمه أصل للرشكة ،ان العاملني املؤهلني

واملدربني واحملفزين بصورة جيدة واملرتبطني بالثقة املشرتكة
واألهداف املشرتكة سيضمنون النجاح للرشكة  ،لذا ال ميكن محتل
أي تفرقة يف مجموعة صافوال  ،وبفضل التقيد بأخالقيات ومبادئ

املجموعة  ،مل يمت اإلبالغ عن أي حوادث تفرقة.

تتقيد اإلدارة هبدف استخدام هذه املوارد البرشية بصورة فاعلة
باملبادئ األساسية التالية ،اليت تعكس توجه الرشكة جتاه املوارد
البرشية اخلاصة هبا.
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 -١إطار العمل القيمي واألخاليق للرشكة هو األساس لعملنا.

 -٢يعترب لك موظف فرد جيب التعامل معه باحرتام وكرامة ،وهو يف

حاجة للتوجيه الذايت والمنو والشعور باالجناز والتقدير.
ً
مسوئال عن املسامهة يف التشغيل والتنفيذ
 -٣لك موظف يكون
الفاعل لعمله وتطوير العمل بشلك عام.

 -٤لك موظف له احلق يف احلصول عىل الفرصة املناسبة لتطوير
معرفته وتمنية مهاراته إىل أقىص مدى ممكن.

 -٨األجور واملزايا املناسبة تعترب رضورية للجذب واالحتفاظ

باملوظفني اجليدين.

 -٩يشرتك األفراد والرشكة يف املسوئلية عن خلق وحفظ بيئة معل
آمنة وحصية للك العاملني.

 -١٠حيتاج األخشاص للتأمني االقتصادي يف حالة العجز أو الوفاة
أو التقاعد.

باإلضافة إىل املبادئ أعاله ،تويل الرشكة اهمتامًا خاصًا للتقيد

بلك قوانني العمل والقوانني األخرى يف البلدان اليت تعمل فهيا.

 -٥فتح طرق تواصل من اجتاهني بصورة فاعلة لتسوية املشالك

جيب أن حتافظ سياسة الرشكة هليلك الرواتب عىل األجور واملزايا يف

 -٦يمت تقيمي مؤهالت لك موظف أو متقدم لوظيفة دون النظر إىل

 .األوضاع االقتصادية القامئة يف البلدان

املشرتكة.

العرق أو اللون أو األصل القويم.
 -٧يعترب التغيري املخطط واملجدي أمر رضوري للتحسني املسمتر
للعمل.

مستويات منافسة عن طريق وضع هيالك أجور تليب العوامل التالية:

 .مستوى األجور يف السوق املامثلة

 .ممارسات األجور يف السوق احمليل للبلدان
 .اسرتاتيجية األجور يف الرشكة

التقارير

التدريب والتطوير املسمتر للعاملني :
تجشع مجموعة صافوال املديرين املعنيني عىل اكتشاف الطرق التدريبية
بعي دًا عن قاعات الدراسة التقليدية والذي ثبت أهنا أقل فعالية يف التعمل.
تجشع الرشكة استخدام أكرث الطرق فعالية للتطوير واليت تحمس للعاملني
مبامرسة املعارف املكتسبة أو املهارات اليت مت تعملها فورًا يف إطار بيئة
العمل.
إدارة التدريب واملزيانية وموجهات االعمتاد :

أنواع التدريب :

املوجهات حول إدارة التدريب مبا يف ذلك املزيانية واجلوانب املالية
ً
متوافقة مع دليل نظام
واإلمداد واالعمتاد للك بلد ،جيب أن تكون

املوظفني من حتقيق األهداف واخلطط االسرتاتيجية والعملية.

األهلية :

هلم جكزء من معلهم و يمت ذلك عن طريق املرشف أو املدير املبارش

إدارة األداء باإلضافة إىل السياسة املعمتدة يف لك بلد.

تعتقد الرشكة أن واح دًا أو أكرث من األنواع األساسية للتدريب سمتكن
 -١التدريب األويل  :الذي يعد املوظفني للقيام باملسؤوليات املسندة

يعترب املوظفون عىل رأس العمل يف الرشكة مؤهلني لالنضامم

حيث يعترب تدريبًا أساسيًا لملوظفني.

الوظييف واإلداري املطلوب أو للتقدم يف السمل الوظييف.

املوظفني الذين ميتلكون املهارات األساسية للتطور وتويل أدوارًا

ملختلف براجم التدريب اليت تتصل مبسوئلياهتم العملية ،والتطوير

الرتشيح والتجسيل :

جيب أن تكون موجهات الرتشيح والتجسيل للك بلد متوافقة مع

دليل نظام إدارة األداء

 -٢التدريب اإلداري  :برناجم تطويري يركز عىل بناء الثقة لدى
عليا ،عىل سبيل املثال براجم رشكة صافوال لألغذية للتطوير

اإلداري (جامعات) وبراجم التدريب واالتصال.

 -٣التدريب اإلداري املتطور :برناجم تطويري جيب أن حيصل هيلع

املوظف لتويل مسوئليات جديدة ،وهو برناجم يقدم لملوظف املعرفة
حول أمعال واسرتاتيجيات الرشكة وفميا يتصل بدوره احلايل

واملستقبيل ،يعترب هذا التدريب متطلبًا أساسيًا عندما يصل املوظف
إىل درجة حمددة من املسؤوليات يف الرشكة.

 -٤التدريب الوظييف  :برناجم تطويري يركز عىل بناء املهارات

املهنية لملوظفني لتنفيذ مسوئليات وظيفية حمددة  ،مثال ذلك
معليات املبيعات والتسويق وختطيط االنتاج.

 -٥التدريب عىل تقنية املعلومات واللغة اإلجنلزيية ( تدريب أسايس
لمتكني املوظف من تنفيذ مهامت ومسوئليات وظيفته بشلك احرتايف ).
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فرتة التجربة :
بدون التعارض مع قوانني العمل يف الدولة ،فميا ييل املوجهات اخلاصة
بالرشكة لسياسة فرتة التجربة:

أ) جيب أن تكون فرتة التجربة ألقىص مدة حمددة يف قانون العمل

التدريب والتطوير :

ب) يصبح املوظف موظفًا دامئًا بعد اإلمكال الناحج هلذه الفرتة.

هام من التحسني املسمتر ألداء املوظفني وتطوير قدرات العاملني

والعامل من تارخي بداية املوظف لعمله

تعترب الرشكة أن براجم التدريب اجليدة التصممي والتنفيذ ،هو جزء

 .يف حالة عدم مالمئة املوظف للوظيفة ،جيب أن يعد املدير املبارش

يف تويل مسوئليات جديدة وبالتايل حتقيق أهداف جديدة للعمل.

ثالثة اسابيع عىل األقل من انهتاء مدة التجربة وفقًا لقانون العمل

حيث يعترب قسم التدريب وتطوير املوظفني جحر الزاوية يف

 .يف حالة أن يكون أداء املوظف غري مرضيًا حيق للرشكة إهناء

استشارات جلهات خارجية بشلك رحبي.

أو املرشف عىل املوظف تقري رًا يوجه إىل مدير املوارد البرشية ،قبل

تتاح فرص التدريب للك العاملني يف خمتلف مستويات اإلدارة

وجيب أن يغيط هذا التقرير أداء املوظف وسبب عدم املالمئة.

معليات مجموعة صافوال عملًا بأن الرشكة التقدم تدريبًا تعلمييًا أو

خدمات املوظف أو يمت إرجاعه إىل بلده (إذا اكن أجنبيًا) وفق ٌا لقانون
العمل والعامل وتدفع الرشكة تاكليف اعادته اىل وطنه.
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• أنشطة التدريب والتطوير :

يقدم اجلدول أدناه فكرة عامة عن انشطة التدريب خالل العام ٢٠١١م
عدد املوظفني املدربني

 ٦٣٥موظف

إمجايل عدد أيام التدريب

 ١٠٧١يوم

متوسط أيام التدريب لملوظف

 ٢يوم

نسبة السعوديني الذين مت تدريبهيم من يناير – ديمسرب )٦٣٥ / ٣١٧( ٢٠١١

٪٤٩

متوسط االستمثار يف التدريب للك موظف متدرب

 ١,٧٥٠ريال سعودي

االستمثار الفعيل يف التدريب حىت تارخيه

 ١,١٠٩,٤٢٤ريال سعودي

مزيانية التدريب و التطوير

 ١,٢٠٠,٠٠٠ريال سعودي
 | ٥٥مجموعة صافوال  /تقرير اإلستدامة ٢٠١١م

التقارير

برنامج المتدرب اإلداري

أسست مجموعة صافوال برناجم املتدربني اإلداريني خالل السنوات املاضية ،
وقد اكن برناجمًا ناحجًا سامه يف خترجي مجموعة من قادة األمعال حيث مت
تصمميه بصورة أساسية إلعداد وتأهيل اخلرجيني السعوديني اجلدد لتطوير
مهاراهتم اإلدارية ليصبحوا مؤهلني للعمل يف رشاكت مجموعة صافوال وذلك
عن طريق التدريب عىل خمتلف الوظائف.

ينخرط املوظفون الذين مت توظيفهم مكتدربني إداريني يف تدريب

برناجم تدريب املرشد والزميل :

تدريب اللغة اإلجنلزيية اذا دعت احلاجة ويمت خالهلا تقيمي األداء.

والتوظيف وفقًا ملعايري عملية ومهنج واحض يف خمتلف القطاعات

أسايس عىل رأس العمل لفرتة مابني  ٢٤-١٨هش رًا يكون شام ً
ال

لتعزيز اسرتاتيجية دمع األخشاص ذوي اإلعاقة ،عن طريق التدريب

تدير مجموعة صافوال هذا الربناجم بالتعاون مع الرشاكت العاملة

قامت مجموعة صافوال يف هشر نومفرب ٢٠١١م عن طريق مركز

وتقنية املعلومات واإلدارة والتسويق والشؤون القانونية واملالية

بإرسال مجموعة خمتارة من ادارة املوارد البرشية ومديري االنتاج

املجموعة أو اإلدارة العامة.

املتخصص بامس (مفهوم وآلية تطبيق نظام املرشد والزميل يف إدارة

األخرى وتسهتدف الذكور واإلناث يف ختصصات متعددة اكهلندسة

مكني -أحد براجم صافوال لتدريب وتوظيف األخشاص ذوي اإلعاقة-

واملبيعات  ،يمت يف هناية التدريب تعيني املتدرب يف احدى رشاكت

عرب خمتلف القطاعات إىل امسرتدام لملشاركة يف برناجم التدريب

املوارد البرشية) مت تقدمي برناجم التدريب عن طريق مدربني عامليني
متخصصني يف جمال تدريب األخشاص ذوي اإلعاقة ومت اإلرشاف

هيلع من قبل لوي كوميان-مستشار دويل يف نفس املجال .عند

إمكال برناجم التدريب ،حيصل املتدرب عىل املعرفة األساسية ليك
يصبح مدربًا معمت دًا للربناجم.
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مت خترجي مجموعة من املدربني املعمتدين لتقدمي حمارضات توعية
وورش معل بامس (مفهوم وآلية تطبيق نظام املرشد والزميل لدجم

األخشاص ذوي األعاقة يف أماكن العمل) وذلك يف مجيع الرشاكت

العاملة مبجموعة صافوال يف رشكة العزيزية بندة وصافوال لألغذية

وصافوال ألنمظة التغليف ،وذلك خكطوة هامة لدمع ثقافة دجم

املوظفني من ذوي االعاقة يف الرشكة.

التقارير

املوجهات العامة حول نظام إدارة األداء :

أ) جيب أن يتضمن دليل إدارة األداء عىل خمتلف جوانب األداء مثل:
 )١خطط التطوير املهين
 )٢مسار التقدم املهين الوظييف
 )٣التخطيط للتعاقب االداري
 )٤إدارة املوهبة
ب) إجراءات االتصال يف نظام إدارة األداء يعترب أمه مرحلة الجناحه
ويتضمن أداء االتصال التايل:
 )١توضيح توقعات الرشكة
 )٢وضع األهداف
 )٣حتديد األهداف
 )٤تقدمي اإلفادات
 )٥تقيمي النتاجئ
 )٦االتفاق عىل التطوير

ج) جيب أن تكون براجم التدريب والتطوير متوافقة بصورة اكملة

مع األنشطة احملددة يف خطة إدارة أداء املوظف وخطة التطوير
بشلك عام.

د) يعترب لك من مديري األقسام واملوظفني مسوئلني مبارشة عن
حتديد االحتياجات التطويرية بيمنا تقدم ادارة التدريب والتطوير

الفرص التدريبية الحتياجات التطور والمنو وتكون مسوئلية األفراد

استغالل هذه الفرص.

هـ) يعترب ملكية املوظف لعملية تطوره أم رًا ذا أمهية بالغة حيث أن
الدمع املتواصل للرشكة بدون مشاركة املوظف لن يساعد يف حتقيق

واجناح األهداف التطورية.
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نظام تقيمي األداء ملستوى اإلرشاف والعاملني العموميني :

• نظام إدارة األداء :

قامت الرشكة بوضع وتطبيق نظام ترتيب إجباري لتقيمي األداء

نظام إدارة األداء يف الرشكة هو معلية مسمترة (دورة) من التطور بني

السنة  ،وذلك لضامن العدالة بني العاملني خالل معلية التقيمي

االسرتاتيجية للرشكة حيث تقوم ادارة التطوير التنظيمي والتدريب

وتوزيع الدرجات للك من املرشفني والعاملني العموميني يف هناية

مديري األقسام واملوظفني طوال العام وذلك هبدف حتقيق األهداف

حيث أهنام ميثالن غالبية العاملني يف الرشكة .يمت تطبيق النظام

يف الرشكة بضامن التنفيذ العايل املستوى لنظام إدارة األداء.

عىل لك العاملني يف خمتلف املجموعات ولكن يمت تطبيقه بصورة

خمتلفة عىل حسب فئة ودرجة املوظف.
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التقارير

نظام الكفاءات اخلاص بالتنفيذيني يف مجموعة صافوال :
• قيادة العمل :
قيادة العمل عىل أساس الفهم العميق للصناعة واالقتصاد واجلوانب التقنية
واجتاهات السوق وتقدمي توجهيات واحضة وطويلة املدى.

• التوجيه املمتزي :

منوذيج وصبور وملزتم ويظهر إرصارًا عىل حتسني األداء وجتاوز
العوائق.

• إدارة املوهبة :

يستقطب املوهوبني ويطور ويعد وحيتفظ باملوظفني ذوي املستويات
العالية.

• قيادة التغيري:

يبادر ويرىع ويقود التغيري التنظيمي لتحسني األداء ويتعامل مع
أوضاع العمل املتغرية ،وحيفز ويدمع اآلخرين للنجاح والتكيف إلدارة
هذه التغيريات.

• املقدرة عىل التعامل مع األخشاص:

املقدرة عىل ضبط السلوك الخشيص لصنع عالقات فاعلة مع
األخشاص من مجيع األعراق والثقافات واالجتاهات.

• التفاوض اجليد والتأثري :

يكون له مهارات تفاوض وتأثري قوي خلدمة األهداف املشرتكة

وحتقيق االتفاقيات حول إجراءات العمل اليت تقدم نتاجئ جمدية.

• اختاذ القرار :

يظهر املقدرة عىل اختاذ إجراءات حامسة مبوجب التحليل والبحث
واالسمتاع اجليد ومن خالل بناء الثقة وحتفزي االنتاجية والتطبيق.

• القيادة املبتكرة :

القيادة للتمنية والتحسني للعمل وخلق القمية وجتاوز املنافسني.

• تنفيذ االسرتاتيجيات:

يرتمج االسرتاتيجيات والسياسات واخلطط إىل أفعال ،ويظهر

املقدرة عىل تنفيذ وحتقيق األمعال املطلوبة.

املوجهات الالحقة :

• بصورة متوازية مع مديرين األقسام ،تكون إدارة التدريب والتطوير
يف الرشكة مسوئلة عن اختيار أفضل طرق التطوير املناسبة
واملمكنة ليك حيصل املوظف عىل القدرات واملهارات املطلوبة.

• أمثلة للرباجم التطويرية واليت ميكن أن يستخدمها لك من املدير

واملوظف ملقابلة احتياجات التطوير ويه  :املشاريع – الدراسة الذاتية

– التدريب بواسطة املدير املبارش – الدورات التدريبية – املؤهالت

املهنية  -ورش العمل – املؤمترات واملنتديات والتدوير الوظييف–
الرباجم التعلميية – والمتارين واحملااكة ولعب األدوار.
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التقارير

نظام أهداف صافوال الذكية :
نظام األهداف الذكية يوحض املؤرشات الرئيسة لألداء هبدف قياس األهداف
احملددة للك موظف ،باإلضافة لذلك فأن تلك املؤرشات هتمت بقياس نشاط
الرشكة فميا خيص العائدات والتاكليف والتدفق النقدي.

اختيار املجموعة السلمية ملؤرشات األداء واستخدام ذلك بصورة
واعية سيحسن من أدائنا العميل  ،لذا قام فريق اإلدارة يف مجموعة
صافوال بوضع أهداف واحضة يمت التقيد هبا بواسطة العاملني
تمسى األهداف الذكية .يطلب من لك موظف حتديد العديد من
األهداف يف بداية لك عام ويقوم باعمتاد ذلك من مديره املبارش.
جيب أن تكون هذه األهداف ذكية ،األمر الذي يعين أن تكون:
حمددة  :حتدد اإلجراءات أو األمعال اليت جيب القيام هبا لتحقيق
األهداف الذكية.
قابلة للقياس  :تقدم مواصفات النجاح للك معل أو فعل وحتدد
كيفية قياسه.
ميكن حتقهيا  :التحديد ما إذا اكنت املوارد متوفرة.
ذو صلة  :توضيح الصلة مع اسرتاتيجية القسم أو اسرتاتيجية
الرشكة.
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حمدد املدة  :التحديد للفرتة اليت يمت خالهلا االجناز ومىت ستمت
املراجعة.

نظام الكفاءات :

حيدد نظام الكفاءات املعرفة واملهارات واالجتاهات املطلوبة لألخشاص
داخل الرشكة  ،للك وظيفة مجموعة من املهارات املطلوبة لتنفيذها

بصورة فاعلة مما يؤدي إىل :

 -١مضان أن املوظفني سيظهرون اخلربة املناسبة.

 -٢تقيمي األداء بصورة أكرث فعالية.

 -٣حتديد القصور يف املهارات والقدرات ليك يكون األداء أكرث فاعلية.

 -٤اعداد اخلطط الاكفية للنجاح.

 -٥معل معاجلات تغيري إدارية بصورة فاعلة.

التقارير

 )٢برناجم التاكفل لملوظفني يف حالة الوفاة أو العجز
الدامئ أو املؤقت :

بالتعاون مع بنك اجلزيرة مت االتفاق أنه يف حالة وفاة املوظف أو
العجز الدامئ أو املؤقت يدفع تعويضًا ماليًا لملوظف قدره  ٢٤راتبًا

أساسيًا  ،مجيع احلاالت اليت مت تسملها يف عام ٢٠١١م متت

تسويهتا وفقًا لذلك.

 )٣صندوق تاكفل املوظفني :

هيدف هذا الربناجم اىل مساعدة املوظفني (غري املديرين) عىل
التعامل مع احلاالت املالية الطارئة اليت ميكن أن يواجهها املوظف

أو أفراد أرسته ،األمر الذي جيعلهم حمتاجني للعون املادي .يمت

متويل هذه املبالغ عن طريق املسامهات الهشرية الطواعية من قبل

العاملني يف خمتلف الدرجات ،مكا تسامه صافوال مببلغ يعادل

املبالغ الهشرية املسددة.

دمع هذا الصندوق لك احلاالت اليت توافقت مع الرشوط خالل العام
٢٠١١م  ،مبوجب ذلك فان أكرث من  ١٨٥حالة قد متت مساعدهتا هبذا
المتويل خالل العام ٢٠١١م مقارنة مع  ١٥٠حالة خالل العام املايض.

السياسات املرتبطة األخرى :

سياسة الرشكة أن تظل املسوئلية ملقاة عىل عاتق لك املوظفني

يف محاية:

• املعلومات الرسية واحلساسة اخلاصة بالرشكة ضد اإلفصاح غري
املرصح به.

• أصول الرشكة ضد احلوادث أو التلف املتعمد.

• موظيف الرشكة ضد أي هتديد لسالمهتم الخشصية واستغالل
املعلومات الرسية الخشصية.
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قوى العمل وبرناجم التواصل مع املوظفني :
يعترب توظيف وتطوير املهارات احمللية جانب أسايس يف اسرتاتيجية
مجموعة صافوال .يتجاوز إمجايل املوظفني احملليني والدوليني للرشكة عدد
 ١٧,٥٠٠موظف ،من بيهنم  ٣,٠٠٠موظف يف العمليات الدولية .اجلدير بالذكر
أن عدد السعوديني قد وصل إىل  ٥,٠٠٠من إمجايل قوى العمل

وقد أدى ذلك إىل زيادة نسبة السعودة إىل حوايل  ٪٣٥من قوى
العمل املوجودة يف السعودية حيث ميثل املوظفني السعوديني

املؤهلني واملدربني غالبية املناصب التنفيذية والقيادية وستسمتر
اجلهود لتسكني املزيد من السعوديني يف السنوات القادمة إن شاء هلل.

مؤمتر صافوال السنوي للتنفيذيني واملديرين :

مقابل إجنازاهتم خالل العام والعاملني الذين قاموا خبدمة الرشكة

ملدة  ٢٥و  ٣٠عام.

الرباجم اليت مت تطويرها ملوظيف املجموعة :

انطالقًا من مبدأ الرب الذي تتبناه مجموعة صافوال  ،تقوم املجموعة

بتبين عدد من الرباجم التاكفلية اليت هتدف اىل تعزيز عالقهتا

يف عام ٢٠١١م  ،قامت املجموعة بعقد مؤمترها السنوي يف اململكة

االجمتاعية مع موظفهيا ،ومن أبرز هذه الرباجم.

وقد قامت املجموعة مبراجعة األهداف اإلسرتاتيجية والرباجم واخلطط

 )١مرشوع قروض مساكن موظيف صافوال :

العربية السعودية ملناقشة األداء والدروس املستفادة يف السنة املاضية ،

اخلاصة باملجموعة داخل اململكة وخارجها خالل العام املايل ٢٠١١م،
باإلضافة لذلك مت مناقشة املتغريات واملخاطر احملمتلة واآلليات اخلاصة

بالتطبيق .بعد ذلك مت تكرمي مجيع الفرق املمتزية من لك القطاعات
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قامت صافوال بتأسيس هذا الربناجم يف عام ١٩٩٢م  ،وهو مممص
لالحتفاظ والتحفزي ملوظيف املجموعة ورشاكهتا الفرعية وحهثم عىل

اجلودة يف العمل وحتسني أداهئم بصفة مسمترة  ،يمت منح قرض

بدون فوائد قدره  ٥٠راتبًا أساسيًا وذلك حبد أدىن  ٥٠٠,٠٠٠ريال
سعودي وأقىص حد  ٢,٥مليون ريال سعودي ويمت تقدميه بواسطة

املجموعة ليمت سداه خالل  ١٢٠هشر .يساعد هذا الربناجم املوظفني
عىل امتالك منازل هلم ليوفر هلم االستقرار األرسي  ،بلغ عدد

املستفيدين من هذا الربناجم  ٩٥موظفًا حىت  ٣١ديمسرب ٢٠١١م.

التقارير
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بيانات التوظيف – اإلدارة العامة لصافوال
 .تعادل السعودة نسبة ٪٤٢,٥٧

 .يعادل العدد اإلمجايل لملوظفني باالدارة العامة  ،٧٧بيمنا يبلغ

العدد االمجايل  ١٧ألف موظفًا لملجموعة واكفة رشاكهتا
 .معدل الترسب الوظييف يعادل ٪١٣,٩

توظيف األخشاص ذوي االعاقة يف مجموعة صافوال :

مت توظيف  ١٤٤موظفًا من ذوي االعاقة يف عام ٢٠١١م يف خمتلف

القطاعات .مت اعمتاد تنفيذ مرشوع هسولة الوصول قبل توظيف
هؤالء األخشاص حبيث ميكن هلم الوصول اىل ماكن العمل بهسولة

وأمان  .وقعت مجموعة صافوال اتفاقية مع مكتب املدن الستشارات
اهلندسة املعامرية لتهسيل الوصول والتصممي الشامل لإلرشاف

معدل السعودة :
يمت تقيمي املؤهالت لملوظفني أو املوظفني احملمتلني بغض النظر عن النوع
أو العرق أو اللون أو األصول العرقية.

٤٢١٥

عىل تنفيذ املرشوع  ،تعترب أماكن العمل آمنة وميكن الوصول هلا

للك املوظفني ويف الربع األول للعام ٢٠١٣م سميكن الوصول هلا من
قبل لك املوظفني من فئة ذوي االعاقة.

يوجد للك موظف من ذوي األعاقة زميل ومرشد ،يعمل برناجم اإلرشاد
عىل وصل املوظف من ذوي االعاقة مع خمتلف اإلدارات العاملة يف
الرشكة ،مثل املوارد البرشية واملالية ،وعن طريق هذا الدور يقدم
املرشد الدمع لملوظف اجلديد للتأكد من جناح معلية الدجم يف
الرشكة ،ميثل الزميل الصلة األساسية بني املوظف واإلدارة اليت

يعمل فهيا عن طريق تقدمي الدمع واإلفادة فميا يتعلق مبسؤوليات
العمل باإلضافة إىل الدمع املعنوي هبدف مضان أن املوظف اجلديد

مدجم بصورة اكملة مع ثقافة نظام العمل يف الرشكة.
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غري متدرب

متدرب

٣٣٠

مزايا املوظفني :
احلصول عىل بيئة معل آمنة وحصية مطلب للجميع هلذا يشرتك املوظفون
يف مسوئلية اإلعداد واحملافظة عىل بيئة آمنة وحصية للك العاملني ،حيتاج
األفراد للتأمني االقتصادي يف حالة العجز أو الوفاة وفق معايري التقاعد يف
هذا املجال.
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أهدافنا يه االلزتام جتاه منع اإلصابات وماكحفة األمراض

ميكن حتقيق هذا اهلدف عن طريق نظام حصة وسالمة وظيفية

حنن نعتقد أنه ميكن جتنب معظم احلوادث واإلصابات بإذن هلل
ً
مسوئال عن
اذا أتبعت اجراءات السالمة  ،يعترب فريق اإلدارة

• أن يمت حتديد املسوئلية عن الصحة يف لك املستويات بصورة
واحضة.

جيدًا لألمعال فقط بل هو العمل السلمي الذي جيب القيام به حيث

• أن يمت توفري املوارد املناسبة لتحقيق األهداف.

واملثابرة عىل التطوير املسمتر.

سالمة التنفيذ يف لك املستويات  ،إن المتزي يف السالمة ال يعترب

تمت املشاركة يف مسوئلية منع احلوادث عىل مجيع املستويات

يف رشكتنا .إن مسوئلية لك خشص وواجبه أن يححص األمعال
واملامرسات واألوضاع غري اآلمنة مىت ماوجدت ،تقوم املجموعة

بأنشطهتا العملية بصورة مسوئلة تضمن التقيد بسياسات الصحة
والسالمة الوظيفية.
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رمسي يعمتد عىل متطلبات  18001 OHSASالذي يضمن التايل :

• أن يمت حتديد خماطر الصحة والسالمة الوظيفية وأن يمت تقيمي
املخاطر وإدارهتا بصورة جيدة.

• أن يمت وضع األهداف مع خطط حصية وسالمة وظيفية واحضة.
• أن تكون اإلدارة العليا ملزتمة بالترشيعات والنظم السارية
باإلضافة إىل التحسني املسمتر.

بيمنا تقبل اإلدارة العليا لرشكة صافوال املسوئلية األساسية لتطبيق
هذه السياسة ،يلعب األفراد دورًا هامًا يف التعاون مع املسوئلني
عن مضان بيئة معل حصية وآمنة.

التقارير

اعمتادًا عىل الثقافة األخالقية املعمول هبا ،مل تجسل لدى الرشكة حوادث
فميا يتصل باإلجراءات القانونية للسلوك املضاد لملنافسة أو خيانة األمانة
أو املامرسات االحتاكرية أو نتاجئها.

 .ال توجد أي شاكوى بشأن اإلخالل خبصوصية العمالء وفقدان
بيانات العمالء.

 .ال توجد حوادث مت اإلبالغ عهنا بشأن عدم التقيد بالنظم والقوانني
الطواعية اخلاصة باألثر اليحص لملنتجات واخلدمات.

 .ال توجد حوادث مت اإلبالغ عهنا بشأن عدم التقيد بالنظم والقوانني

 .قامت الرشكة بتطوير ممارسات خاصة بريض العمالء ويف هذا

رشكة صافوال ألنمظة التغليف – أفضل املامرسات
املالية

هايرب ماركت يف اململكة العربية السعودية تلزتم بالتقيد مبناجه

• نظم الزاكة والدخل

السياق تعمل مجموعة صافوال بصورة شفافة يف عالقهتا مع
العمالء ،مثال لذلك رشكة العزيزية بنده واليت تعترب أكرب سلسلة

وطرق اكملسوح واالتصال من اجتاهني مع العمالء مبا يف ذلك
خطوط اإلفادات واخلطوط املفتوحة.

• نظم الرشكة

• اهليئة العامة للتأمينات االجمتاعية
• معايري احملاسبة لدى ()SOCPA
•  IFRSو IAS

الطواعية خبصوص معلومات املنتجات واخلدمات والعاملة.

العمليات

 .ال توجد حوادث مت اإلبالغ عهنا بشأن عدم التقيد بالنظم والقوانني

• قوانني محاية البيئة

اإلعالن أو الرعاية.

• الدفاع املدين

الطواعية خبصوص اتصاالت التسويق مبا يف ذلك الدعاية أو

• قوانني الصحة والسالمة

• قانون العمل

• قانون امجلارك
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التقارير

• معدل اإلصابات :

تعتقد مجموعة صافوال أن للك موظف احلق يف الوصول إىل الريض الذايت عن معله ،ومضان منع أي حوادث أو اصابة معل ،تعترب السالمة اآلدمية أولوية قصوى ،يوحض اجلدول أدناه معدل اإلصابات
اليت مت اإلبالغ عهنا خالل معلياتنا يف العام ٢٠١١م :

ادارة العمليات

إمجايل قوى العمل

اإلصابات املبلغ عهنا

معدل اإلصابات

٧٧

٠

٪٠

رشكة العزيزية بنده املتحدة

١٢٣٢٨

٢٥٦

٪ ٢,٠٨

رشكة صافوال لألغذية

١١٨٧

٩

٪ ٠,٧٦

رشكة صافوال ألنمظة التغليف

٧٤٦

١٠

٪ ١,٣٤

١٤٣٣٨

٢٧٥

٪١,٩٢

* اإلدارة العامة

اإلمجايل

* اإلدارة العامة ملجموعة صافوال بسبب جحمها وطبيعة معلها ،تتقيد بطريقة غري رمسية يف إعداد تقارير اإلصابات.

التقيد بالقوانني والنظم السارية:

 .كرشكة عامة هلا معايري عالية لإلفصاح والشفافية ،ال تتحمل

املجموعة حوادث عدم التقيد أو الفساد ويمت الفصل املبارش
لملوظفني واختاذ اإلجراءات القانونية يف اي حالة تكتشف ،بفضل

السياسات القوية املعمول هبا وأخالقيات العمل وتوجيه اللجان ذات
العالقة مل تجسل أي حوادث تتعلق بالفساد.

 .بسبب نظام احلومكة القوي للرشكة ،مل يمت اإلبالغ عن غرامات
مالية كبرية أو عقوبات أخرى لعدم التقيد مع القوانني والنظم ،لذا

تمتتع مجموعة صافوال بجسل نظيف.
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 .فميا يتعلق بالترشيعات البيئية ،مل يمت فرض غرامات عىل

الرشاكت عىل عدم التقيد بالقوانني والنظم البيئية وتدرك رشكة
صافوال وفروعها مسؤولية احملافظة عىل البيئة والتقيد بأفضل

املامرسات يف ذلك الصدد.

التقارير

برناجم ( دع البايق هلم )
لنرش مبادرات املسوئلية االجمتاعية يف لك فروعها ،قامت رشكة العزيزية بندة
املتحدة بتنفيذ برناجم املسؤولية االجمتاعية حتت شعار ( خدمة جممتعنا
واجب علينا )

من خالل برناجم ( دع البايق هلم ) وذلك الستقطاب مسامهات

األنشطة االجمتاعية األخرى مهنا إعمتاد الرشكة التربع مببلغ

التجارية (هايرب ماركت وسوبر ماركت ) املنترشة يف اكفة

اخلريية لدمع االرس وامجلعيات يف هشر رمضان املبارك ومبلغ

زبائن بنده لصاحل مجعية االطفال املعوقني عرب مراكزها

أحناء اململكة ،حيث وصل حصاد تربعاهتا عن طريق معالهئا
هذا العام  ٦,٣مليون ريال سعودي واليت أعلنت من خالهلا

مجعية األطفال املعوقني سابقا عن بناء مبىن يف مكة املكرمة

سيطلق علهيا «مبىن معالء بنده» باإلضافة إىل العديد من

مليون ريال ملترضري سيول جدة و  ٥٠٠الف ريال لقافلة بندة
 ٥٠٠الف ريال كإغاثة ألخشاص مترضرين يف الصومال،

وبدأت الرشكة خالل العام ٢٠١١م بتوفري خدمات خاصة لذوي

االحتياجات اخلاصة يف اسواقها اجلديدة باإلضافة اىل

حتديث اسواقها احلالية خلدمة هذه الفئة الغالية عىل امجليع.
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التقارير

ثانيًا  :مجتمعنا

( ال يؤمن أحدمك حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه ) حديث النيب دمحم
(ىلص هلل هيلع ملسو )
إمياننا اجلازم هبذا احلديث الرشيف ونيتنا اخلالصة سمتنحنا التوفيق من
هلل سبحانه وتعاىل الجناح االسرتاتيجية اليت تنهتجها مجموعة صافوال
لتحقيق أهداف املسامهة يف تمنية املجمتع عن طريق تصممي براجم
املسؤولية االجمتاعية ذات الفاعلية واالستدامة.

براجم املسؤولية االجمتاعية ملجموعة صافوال :

 .مركز صافوال لمتكني األخشاص ذوي اإلعاقة (مكني) :

ب) مرشوع صافوال لهسولة الوصول :

يف تطبيق مجموعة من براجم املسؤولية االجمتاعية خالل

مت تأسيس هذا الربناجم هبدف تدريب وتأهيل األخشاص ذوي

عىل تنفيذ مرشوع هسولة الوصول الشامل الذي هيدف إىل هتيئة

مركز صافوال لمتكني األخشاص ذوي اإلعاقة (مكني) وبرناجم

التابعة ومؤسسات القطاع اخلاص األخرى.

أخرى لملسؤولية االجمتاعية متت إدارهتا بالتعاون مع خمتلف

وتوظيف  ١٠٠مرحش من ذوي اإلعاقة وقد بدأت اآلن يف اإلعداد

الطبية أو التعلميية.

ذوي اإلعاقة خالل العام ٢٠١١م .

تتضمن مبادرات صافوال لملسوئلية االجمتاعية
التايل :

طريق تدريب وتوظيف  ١٤٤خشصًا من ذوي اإلعاقة بزيادة ٤٤

جكزء من االلزتام خبدمة املجمتع ،تسمتر مجموعة صافوال

أ) تدريب وتوظيف األخشاص ذوي اإلعاقة:

العام ٢٠١١م  .املشاريع الرئيسة يف املسؤولية االجمتاعية يه

اإلعاقة ومن مث توظيفهم يف مجموعة صافوال ورشاكهتا الفرعية

( دع البايق هلم ) مع مجعية األطفال املعاقني .هناك مبادرات

بدأ املركز أول برناجم جترييب خالل العام ٢٠١٠م عن طريق تدريب

امجلعيات غري الرحبية ،واحلكومية وخمتلف املؤسسات

لملجموعة األوىل اليت تتضمن التدريب والتوظيف ،لملتقدمني من
معل مركز (مكني) بصورة جادة لتحقيق أهداف العام 2011م ،عن

خشصًا عن العام املايض وعن ما هو خمطط له  ٤٧ ،مهنم من
امجايل العدد مت توظيفهم يف مؤسسات القطاع اخلاص األخرى.
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لضامن بيئة معل هسلة لألخشاص ذوي اإلعاقة تعكف املجموعة

مباين ومنشآت املجموعة ورشاكهتا الفرعية لتكون هسلة الوصول

لألخشاص ذوي اإلعاقة ،ويف هذا اخلصوص مت توقيع إتفاقية
مع مكتب املدن الستشارات اهلندسة املعامرية لتهسيل الوصول
والتصممي الشامل يمت من خالهلا معلية التدقيق واإلرشاف لهتيئة

مباين ومصانع رشاكت املجموعة لهسولة وصول االخشاص ذوي

األعاقة احلركية والبرصية والمسعية ،حسب املعايري العاملية حيث

بدأ العمل يف املرشوع يف رشاكت صافوال باململكة العربية السعودية

بتلكفة تتجاوز  ٢,٦مليون ريال ويتوقع االنهتاء من معليات الهتيئة
خالل العام ٢٠١٢م مبشيئة هلل.

التقارير

أداء جسورنا االجمتاعية :

 .حصفيي األمعال ( صافوال رمق ) ٣

اجلرس األسايس ملجموعة صافوال هو التدريب وتوظيف

 .مديري الرباجم و املنتجني ( صافوال رمق ) ٢

الثاين هو مركز املدينة للقيادة والريادة .

فميا يتعلق باالتصال واحلضور اإلعاليم ،حصلت مجموعة

األخشاص ذوي األعاقة ،وهو يعترب املظلة األساسية  ،اجلرس

مت حديثًا معل مسح عرب كبار الصحفيني السعوديني

صافوال عىل املرتبة الثالثة بعد رشكة أرامكو ورشكة

املرتبة الثالثة باعتبار أن هلا أكرث براجم املسؤولية االجمتاعية

 .حمرري األمعال ( صافوال رمق ) ٣

واملختصني يف اإلعالم حيث متكنت صافوال أن تأيت يف
تطورًا بعد رشكة عبد اللطيف مجيل والبنك األهيل التجاري ،
كشف املسح علن التايل :

ُ
تطورا ( صافوال رمق ) ٣
 .أكرث براجم املسؤولية االجمتاعية

عبداللطيف مجيل .

 .حصفيي األمعال ( صافوال رمق ) ١

 .مديري الرباجم و املنتجني ( صافوال رمق ) ٢

 .حمرري األمعال ( صافوال رمق ) ٣
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برناجم اجناز السعودية هو امتداد ملؤسسة إجناز العاملية
( )Junior Achievement worldwideويه مؤسسة عاملية
غري هادفة للرحب

مت تأسيهسا يف عام ١٩١٩م وتتخصص يف تأهيل الطالب

ملجلس إدارة برناجم إجناز السعودية وذلك مع عضو املجلس

خالل الرباجم اليت تقوم عىل التجربة ونقل اخلربات العملية

الدكتور عبدالرؤوف م نّاع  ،الذي ميثل مجموعة صافوال يف

لسوق العمل وإطالق املشاريع اخلاصة واملعرفة املالية من
من قبل متطويع القطاع اخلاص ،ويبلغ املستفيدين من
الربناجم حوايل  ١٠مليون طالب سنويا يف  ١٢٤دولة حول
العامل ،ويحمط برناجم إجناز السعودية من خالل الفعاليات

اليت ينمظها ايل التعريف برسالته اهلادفة إىل تكريس
الريادة وحب العمل احلر والهنوض باملهارات العملية واحلياتية

للشباب السعودي لتقدمي براجم رائدة لـ  ٢٥٠,٠٠٠من الطالب

والطالبات عىل مستوى اململكة مع حلول عام ٢٠١٨م بالتعاون

مع جممتع االمعال والوزارات املعنية واملعملني ومتطويع القطاع

اخلاص .وتعد مجموعة صافوال إحدى الرشاكت املؤسسة
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السابق ووزير العمل معايل املهندس عادل فقيه  ،وحاليا
املجلس .باالضافة إىل كوهنا احد ربكا الرشاكء الدامعني

هلذا الربناجم

حيث قامت مجموعة صافوال بدمع برناجم

« مهارات النجاح» وهو أحد براجم إجناز السعودية واملقدم

لطالب وطالبات املتوسطة وللطالب ذوي االعاقة البرصية ،
ليقوم بتمنية وتعزيز املهارات الخشصية مما يسامه يف إتقان

مهارة التواصل مع اآلخرين والتأثري فهيم بشلك إجيايب.

التقارير

جوانب مسوئلية املنتج :
تتقيد منتجات صافوال بأعىل املعايري خلدمة ورىض العمالء مبا يف ذلك
مركز املاكملات املجانية للعمالء .للك رشكة عاملة اسرتاتيجية ملسوئلية
املنتجات أو اخلدمات ،حبيث يكون اإلنتاج يمتاىش مع السالمة الصحية
لملنتج واخلدمات.
رشكة صافوال ألنمظة التغليف تتبع سياسات لقياس رىض العميل مكا ييل:

القمية

كيف نقدم

كيف نتصل

توصيل المكيات املطلوبة

مضان التحمك الداخيل

التوصيل للخشص

التعبئة املالمئة

التوريد يف حاوية معدنية أو كرتون

العرض السلمي للتعبئة املنقحة

الدمع الفين يف الوقت احملدد

تعيني فريق دمع فين خمصص (فريق متعدد الوظائف)

زيارة العمالء وفق اجلدولة

التواصل و املتابعة املسمترة

يمت محتيل هذه املسوئلية إىل الفريق املتعدد الوظائف للتواصل واملتابعة مع العمالء

جسالت مسارات مثبتة

اجلودة املضمونة

حتسني املعاجلات الداخلية لتأكيد اجلودة

اجمتاعات هشرية ملراجعة اجلودة

التحسني املسمتر لملنتجات

القيام بتحليل وتقيمي لتطوير مواصفات جديدة

الفاكس – إرسال التقيمي مع املنتجات وترتيب اجمتاعات

السعر التنافيس

توقيع عقد سنوي ومنح خصومات لملبيعات كبرية احلجم

اجمتاعات واتفاقيات

جدول توصيل مرن

تقدمي جدول بصورة هشرية ،معل اتصاالت تأكيد اسبوعية

اسمتارة تأكيد مكتوبة ،اتصاالت هاتفية وزيارات متكررة

التوصيل املناسب لملنتجات

اتصال هاتيف خمصص مع املستودع

االتصال املتواصل

العرض و الدمع املعريف

املزيد من التدريب لفريق املبيعات

الزيارات املجدولة للعمالء

خدمات معالء انتاجية وخشصية

االستجابة الرسيعة ألي استفسار بواسطة فريق املبيعات املخصص للك معيل

الجسالت املثبتة والزيارات املنتمظة

التمنية املنتجة

تقدمي االستشارة ،الرشاكة بواسطة الفريق املتعدد الوظائف

اجمتاعات مراجعة لك هشرين
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بدأت املجموعة يف براجم املسؤولية االجمتاعية هبدف خدمة املجمتع عرب بناء جسور املشاركة مع املؤسسات اخلارجية مثل :
#
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠
١١
١٢

اجلرس

التدريب

الرباجم

مركز خدجية بنت خويلد (اخلرجيني اجلدد)

تدريب

تدريب وتوظيف األيتام

تدريب

تدريب املوظفني للقطاع العام

االخشاص ذوي اإلعاقة

برناجم صافوال -إبصار لتطوير مهارات المكبيوتر

تدريب

تدريب القادة الشباب

تدريب

تدريب املطابع

األخشاص ذوي اإلعاقة

مكتب توظيف ذوي األحتياجات اخلاصة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية جبدة

التدريب العميل للطالب

تصممي املواقع اإللكرتونية والرتمجة

دمع األرس الفقرية

مجعية األمري ماجد بن عبد العزيز

االخشاص ذوي اإلعاقة

معهد جدة للنطق والمسع

التدريب العميل للطالب

عيادة االسنان املتنقلة

الويع االجمتايع

املبادرة الوطنية لملسؤولية االجمتاعية
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التقارير

رشكة العزيزية بندة ورىض العمالء :
مت استقبال  ٢٨٨شكوى منتج عن طريق مركز ماكملات العمالء أو مبارشة
من احملالت ،مجيع املواضيع اليت متت إثارهتا يف شاكوى العمالء مت تسويهتا
بنسبة  ٪١٠٠بصورة مرضية هلم

بدأنا يف طباعة (حتذير املسبب للحساسية) يف منتجات بنده

العميل للتأكد من رىض العميل  ،مت نرش رمق اهلاتف يف احملالت

الفحص امليكرويب والكمياوي :

محاية العمالء :

مراجعة تأكيد اجلودة وسالمة األطعمة :

احلساسة ولقد مت اختاذ قرار بإهناء عقود  10مقاولني بسبب ذلك

بالرمغ من أهنا مل متارس بواسطة الرشاكت احمللية الرائدة .

واملطبوعات.

 .يمت القيام بفحص ميكرويب عشوايئ للك منتجات األطعمة

هبدف محاية حقوق معالئنا واليت تأيت يف أعىل جدول أمعالنا،

 .يمت معل املراجعة الداخلية بواسطة فريق تأكيد اجلودة وسالمة

االجراء.

انجسام السعر :

ومرتني يف الهشر للك حمل ال توجد فيه شكوى.

من مدى التقيد باملعايري.

الغذاء بصورة هشرية للك حمل أو سوبر ماركت توجد هيلع شكوى،

 .متت مراجعة لك موردي بندة بواسطة إدارة تأكيد اجلودة للتحقق

حيق للعميل من خالهلا أن حيصل عىل صنف جماين يف حالة

 .يمت مراجعتنا بواسطة أفضل املراجعني يف العامل ملراجعة حصة

 .مجيع موردي اخلرضوات واألوراق اخلرضاء تمت مراجعهتم ،مقنا

الرف أقل  ،يمت اشعار العميل بذلك عرب مواد وملصقات يف احملل.

 .لدينا مواصفات انتاج متطورة ( للخضار والفواكه ) يمت استخدامها

بأن مجيع مواد التغليف ملنتجاتنا معمتدة وخمصصة لألطعمة

قامت بندة منذ عدة سنوات مضت بإطالق مبادرتني

وجود فرق يف السعر بني سعر الرف وسعر الصارف واكن سعر

مركز املاكملات :

هو املوقع الذي يتصل هيلع العمالء لتجسيل الشاكوى واملالحظات

حبيث يمت معاجلة ذلك عن طريق إجراءات حمددة سلفًا لضامن
رسعة االستجابة .بعد اختاذ اإلجراء يتصل مندوب مراقبة اجلودة عىل

الطعام –  – AIBهبدف حتقيق معايري األطعمة والسالمة يف حمالتنا.
لعمل معايري عىل الرشاء و االستالم.

بإهناء عقودنا مع أربع موردين بعد ثبوت املامرسات اخلاطئة عملًا

 .يمت معل مراجعة التربيد مرتني لك عام للك الثالجات املستخدمة
يف حمالتنا لملحافظة عىل انجسام نسب الربودة.
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التقارير

سياسة رشكة صافوال لألغذية ملسوئلية املنتج أو اخلدمة مبا يف ذلك رىض العمالء :

القمية

كيف نقدم

كيف نتصل

اجلودة والنظافة ملواصفات املنتج

معايري املنتج والتقيد باملعايري السعودية

عىل ملصق املنتج

أداء املنتج

جودة معايري املنتج

العمالء و االتصال بالعمالء

رىض العمالء

التوصيل واخلدمة واالستبدال يف الوقت احملدد

فريق املبيعات

رىض العمالء

مواصفات وأداء املنتج

التواصل مع العمالء

السعر املنافس

مرجع سعر السوق

فريق املبيعات وعىل الرف

حتسني وأبتاكر املنتج

األحباث والتطوير

إعالنات العمالء واالتصال عىل العمالء
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التقارير

توجه التسويق يف مجموعة صافوال :
وضعت لك رشكة عاملة اهداف تسويق خمتلفة  ،تكون ممتزية ومبتكرة ،
فميا ييل بعض اسرتاتيجيات التسويق اليت نستخدمها عرب معلياتنا

الرشكة

رشكة صافوال
لألغذية

رشكة صافوال

ألنمظة التغليف

التسويق

الرسالة :
تعزيز خربات الطبخ واخلزب لدى العمالء عن طريق تطوير حلول مقومات تناسب الذوق احمليل
وعد للسوق :
• مساعدة العمالء عىل طبخ طعام جيد املذاق وإخراج رس الطبخ حبيث يستطيع لك فرد أن يطبخ وجبة سلمية
• محاية العمالء
• أفضل قمية بأقل سعر
توجهنا االسرتاتيجي :
حتقيق استدامة العمل عن طريق تنوع التصور ً
بدال عن الدجم للك القطاعات .
تقسميات جغرافية إلدارة تعقيدات تداخل احلدود واملواصفات املمتزية للتصور مثل:
• التحسني املسمتر عن طريق االسمتاع لعمالئنا
• إدخال املنتجات اليت تناسب الذوق احمليل للك فرد إىل السوق
• إدخال منتجات تعزز املتعة خالل معلية الطبخ
• حفظ وتعزيز معايري اجلودة والسالمة العالية ملصلحة لك أحصاب املصلحة
متتلك رشكة صافوال ألنمظة التغليف اسرتاتيجية تسويق ممتزية تتضمن :
• ابتاكر وتطوير منتجات جديدة
• أفضل استخدام لملعلومات واملوارد
• تعزيز المسعة
• تطوير وتدريب رأس املال البرشي
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التقارير

رشكة صافوال لألغذية :
قامت رشكة عافية العاملية إحدى رشاكت صافوال لألغذية بوضع سياسة
جودة وبيئة وسالمة غذاء جيدة ،وذلك لتأكيد التحسني والفعالية املسمترة
لنظام إدارة اجلودة ،االمر الذي يلزتم بتقدمي خدمات ومنتجات عالية اجلودة
تريض املتطلبات اخلاصة بلك من العمالء الداخليني واخلارجيني ،وتضمن
أنه ال يمت اإلخالل بأي متطلبات قانونية أو بيئية.

تتقيد منتجاتنا دامئا باملتطلبات املتصلة وبأعىل املعايري لسالمة

أهداف جودة وفق ما يكون مالمئًا لألمعال ،وجتعل سياسة اجلودة

تقدم إدارة رشكة عافية العاملية املوارد والتدريب الرضوري لمتكني

تطبيق األيزو  ٢٠٠٨ - ٩٠٠١واأليزو  ٢٠٠٥ - ٢٢٠٠٠واآليزو٢٠٠٤ - ١٤٠٠١

والتخطيط االسرتاتيجي وإدخال املنتجات اجلديدة ومحاية البيئة عن

عافية العاملية خبصوص اجلودة وسالمة الغذاء وحتقيق األهداف البيئية.

األغذية املصنعة حتت ظروف حصية عالية وحتمك وذلك عن طريق
ونظام يب .آر .يس .ختتار رشكة عافية العاملية املوردين عىل أساس

مقدرهتم عىل تقدمي املنتجات واخلدمات اليت متكن رشكة عافية
العاملية من مقابلة متطلبات اجلودة ونطاق التطوير املسمتر.

بصورة يرىض عهنا العميل والتحسني املسمتر والتطوير لفرق العمل
طريق اإلدارة الفاعلة لملخلفات ومنع التلوث والتحمك يف اخلسائر .
هتمت رشكة عافية العاملية باالوضاع الغري مسبوقة ،وتسىع لتجنب
أي أثر عىل العمالء والبيئة وذلك عن طريق بدائل حتمك اسرتاتيجية

تضع رشكة عافية العاملية مواصفات صارمة ملنتجاهتا ،وتتقيد

يمت تضميهنا عن طريق تعزيز السعات ونظم السالمة واملولدات

األخرى مكرجع هلا .تقوم رشكة عافية العاملية باملراجعة املسمترة وتضع

املخاطر واليت يقودها نائب الرئيس وأعضاء اإلدارة العليا.

بتعلميات هيئة املواصفات واملقاييس السعودية واملعايري الدولية
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اجلاهزة للعمل .واملوردين املناسبني حتت إدارة قوى معل إدارة

العاملني يف لك املستويات من املسامهة يف الوفاء مبتطلبات رشكة

التقارير

ثالثًا  :بيئتنا

االسرتاتيجية البيئية ملجموعة صافوال :

حددت مجموعة صافوال الزتاماهتا جتاه محاية البيئة والتقليل من أي

خماطر مؤثرة نامجة عن معليات مجموعة صافوال.

تلزتم مجموعة صافوال بالقيام بالعمل الصحيح ولذا تواصل جهدها
لضامن أن املامرسات العملية تسامه يف التقليل من التأثري البييئ

النامج عن معلياهتا .تعمتد السياسة البيئية ملجموعة صافوال عىل

الواجب املشرتك للك نشاط يف تنفيذ معلياته بطريقة تيع اجلوانب
البيئية واالجمتاعية.

املجموعة ،ويه تعمتد عىل املجاالت الرئيسة التالية اخلاصة باألثر
البييئ هبدف محاية البيئة:

 .املواد

 .الطاقة

األولويات الدامئة ملجموعة صافوال .تركز هذه اإلسرتاتيجية عىل

 .التقيد بقوانني ونظم البيئة احمللية

عىل البيئة ويرسي ذلك عىل مجيع الرشاكت العاملة حتت إدارة

مكا هو احلال للك الرشاكت التجارية لكن هناك أيضًا بعض الفرص
اليت ميكن حتديدها بعد الفحص اجليد لتوقعات احصاب املصلحة.

 .التنوع احليوي

تركز مجموعة صافوال حاليًا بقدر كبري عىل إعادة بناء وحتديث

حتديد وتنفيذ طرق فاعلة لقياس وتقليل تأثري مجموعة صافوال

القادمة ،حيتوي التغري املنايخ عىل عدد من املخاطر عىل املجموعة،

 .املياه

 .اإلنبعاثات

سياسهتا البيئية حيث تعترب السياسة البيئية جزء من أحد

لدينا مسوئلية جتاه تقليل أثرنا عىل البيئة وأن هنمت بكوكبنا لألجيال

 .املنتجات واخلدمات ( يشار إىل أثرها البييئ )

 .النقل

 .االستمثارات البيئية
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التقارير

بـ نـ ده
صافوال
ألنمظة التغليف

عافية

اإلنفاق عىل املوردين احملليني وغرياحملليني ( قواعد السلوك ) :
كرشكة مجسلة يف سوق املال ،تويل الرشكة اهمتامًا كب ريًا باختيار املوردين،
تعمل مجموعة صافوال مع املوردين احملليني لضامن توليد النشاط االقتصادي،
هناك تفضيل واحض لملوردين احملليني عىل املوردين غري احملليني

يمت تفضيل املوردين احمللني عند تلبية معايري مجموعة صافوال وذلك

 .متثل نسبة املوردين احملليني ما يعادل  ٪٧٧من إمجايل عدد

لقد مت دمع ذلك بواسطة معل كبري من قسم األحباث والتطوير لتطوير

احمللية ومساعدهتا عىل المنو.

 .باستثناء املواد الزراعية (الزيت والسكر) حيصل املوردين احملليني

عىل املنافسني من خالل أحباث تسويقية خاصة بالعمالء ,كذلك فان

ينجسم مع املبدأ الذي قامت هيلع املجموعة اال وهو دمع الصناعات

رشكة صافوال ألنمظة التغليف :

املوردين.

مواصفات املنتج بشلك ممزي يليب توقعات العمالء املسهتدفني ويتفوق

سياسة الرشكة يه أن تضمن توفري املواد اخلام حمليًا ،ومبوجب

عىل  ٪٧٠من اإلنفاق
ً
ميثل تأسيس ماركة زيت الزيتون يودوم يف تركيا مثاال ألفضل تلك
املامرسات  ،سوق زيت الزيتون يف تركيا يعترب كب ريًا نسبي ٌا ومنافس

كب ريًا يف معلية الرتوجي.

رشكة صافوال لألغذية :

يف السوق.

 .بلغ إمجايل املدفوعات التجارية للعام  ٦,٣٦٠,٩١٤,٣٧٣ = ٢٠١١ريال سعودي

هذه السياسة فان معظم مواد التغليف مبا يعادل  ٪٨٠يأيت من

رشكة سابك.

حيث أنه حيتوي عىل ثالث منتجات منافسة رئيسة لدهيا وضع قوي

محلة اإلطالق القوية قد مت تصمميها لتغطية  360خطة اتصال مع

التنفيذ املمتزي من خالل معلية الوصول إىل األرس والذي اكن له أث رًا

رشكة العزيزية بنده املتحدة :

 .هتدف رشكة صافوال لألغذية للحصول عىل املصادر احمللية عندما

لقد اكن ذلك التدشني ناحج ٌا بقدر كبري ،وقد متكن منتجنا من أن

 .بلغ إمجايل املدفوعات لالسترياد يف العام  ٣٦٧,٩٤١,٨٣٨ = ٢٠١١ريال سعودي

لألغذية مع املوردين ملساعدهتم عىل التطور وحتقيق املقدرة عىل

حوايل عام واحد بعد تأسيسه ،يقف خلف ذلك النجاح معل عظمي مت

هذا يعين أننا قد دفعنا  ٪٩٦,١من إمجايل املدفوعات لملوردين

تكون تلك املصادر قادرة عىل املنافسة ،مكا تعمل رشكة صافوال
التنافس .

يصبح ثاين أكرب منتج ميتلك أكرث من  ٪١٥من حصة السوق يف
من قبل فريق يعمل عىل فهم احتياجات العمالء مبا يف ذلك الفهم

 .معظم موادنا منتجات زراعية غري متوفره يف املنطقة ،لذا فإن

املفصل لملنتجات املنافسة واألمه من ذلك الفهم العميق ملنتجنا

الكمياوية واخلدمات وقطع الغيار.

مثل زيت الزيتون.

معظم موادنا اليت جند هلا مصادر حملية يه مواد التعبئة واملواد
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يودوم ومقدرتنا عىل توسعة حصة الرشكة يف جمال جديد متامًا

 .بلغ إمجايل املدفوعات غري التجارية يف  ٢,٧٨٠,٥٤٤,٨٠٧ = ٢٠١١ريال سعودي
احملليني ونسبة  ٪٣,٩ذهب إىل االسترياد.

التقارير

رشكة العزيزية بندة املتحدة :
تبذل رشكة العزيزيه بنده جهودًا كبرية ليك تكون رشكة صديقة للبيئة ،تغيط
اإلجنازات البيئية التايل:
أنشطة إعادة التدوي ر:
 .هبدف السيع محلاية البيئة ،تضمن بنده أن لك املخلفات الصلبة اخلاصة هبا
يمت بيعها إىل أطراف أخرى ألغراض إعادة التدوير حبيث يمت تطبيق ذلك يف
خمتلف إدارات الرشكة وفق ٌا للرمس أدناه :

بندة
املستودعات

التوزيع

الكراتني املضلعة القدمية

الزيت املستعمل من الشاحنات

كراتني من نوعية اخرى

االطارات القدمية للشاحنات

املخازن

املاكتب

 3خمازن جتريبية

املكتب الرئيىس

تغليف البالستك
الطبليات
املنتجات التالفة
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املبادرات البيئية  -أفضل املامرسات يف رشاكتنا العاملة :
رشكة صافوال ألنمظة التغليف :
تبذل رشكة صافوال ألنمظة التغليف لك اجلهد محلاية البيئة ،تتضمن اجنازاهتا
املجاالت التالية :
محالت التوعية لتقدمي الرسالة بأن الصحة ونظافة البيئة والسالمة يه مسوئلية
امجليع :

 -إعداد محالت التوعية جلعل الرشكة نظيفة وسلمية وآمنة.

 -تعمل رشكة صافوال للتعبئة عىل جعل منتجاتنا تقلل اسهتالك

 -وضع واعمتاد قياسات األداء ملراقبة مستوى متطلبات الصحة

البالستك.

 -التأكيد عىل أن معايري الصحة والنظافة والبيئة النظيفة تتقيد بلك

رشكة صافوال لألغذية:

مىت ما أمكن ذلك.

التحسني والفعالية لنظم اإلدارة اخلاصة هبا ،تلزتم بتقدمي اخلدمات

والنظافة والبيئة والسالمة لضامن حتسني التقيد بلك القوانني.

أخالقيات وقمي رشكة صافوال باإلضافة إىل املعايري احمللية والدولية

قامت بوضع سياسة جودة للبيئة وسالمة األغذية لضامن اسمترار

 -أن يمت تطبيق معايري الصحة ونظافة البيئة والسالمة لدى رشكة

واملنتجات ذات اجلودة العالية اليت تتوافق مع متطلبات لك من

 -اإلجراءات يمت تطبيقها عىل لك املشاريع أو أمعال التشييد اجلديدة.

املتطلبات القانونية أو البيئية  ،تتقيد منتجات األغذية بصورة دامئة

لك املوردين والعمالء.

التصنيع يف أوضاع حصية صارمة ويمت التحمك عرب تطبيق معايري

صافوال ألنمظة التغليف عىل لك اإلجراءات مبا يف ذلك اإلدارة.

 نرش وتوسيع الويع جبوانب الصحة ونظافة البيئة والسالمة عىل أن تستخدم رشكة صافوال ألنمظة التغليف العنارص احليوية اليتتساعد البيئة عىل تقليل معر البالستك.
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العمالء الداخليني واخلارجيني ولضامن عدم اإلخالل بأي من

بلك املتطلبات املتصلة وبأعىل معايري سالمة األغذية ،حيث يمت
اآليزو  ٢٠٠٨ - ٩٠٠٠١و اآليزو  ٢٠٠٥ - ٢٢٠٠٠و اآليزو ٢٠٠٤ - ١٤٠٠١
ونظام اهليئة الربيطانية ملبيعات التجزئة ()BRC

 .هشادة اآليزو  ١٤٠٠١نظم إدارة البيئة

 .معمتدة من الرائسة العامة لألرصاد ومحاية البيئة

 .هشادة اآليزو ٢٢٠٠٠

 .معمتدة من هشادة السالمة والصحة املهنية ٢٠٠٧ - ١٨٠٠١

 .معمتدة من اهليئة السعودية لملواصفات واملقاييس واجلودة
 .اهليئة الربيطانية ملبيعات التجزئة

التقارير
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التقارير

 .لدى رشكة بنده اتفاقية معلية مع موردين يشرتون الزيوت

املستخدمة من قبلنا واليت يمت إعادة تدويرها ويمت استخدامها يف

صناعة الصابون.

ال متتلك رشكة صافوال أو تؤجر أو تدير أو تشغل أي معليات يف

املواقع املجاورة واليت تعترب مناطق محمية ذات قمية تنوع حيوي عالية.

 .تبيع بنده املنتجات املنهتية الصالحية  /التالفة إىل موردين

تدريب العاملني عىل الويع البييئ :

ً
بدال عن الديزل يف أفران
 .يمت إعداد خطة الستخدام الكريوسني

الطازجة.

 .تبيع بنده الكراتني املستخدمة ومواد التغليف اليت يمت إعادة

مع منتجات عالية املخاطر وميكن أن متثل خط رًا عىل حصة األطعمة.

 .للقيام حبامية األمعال من احلرشات والقوارض قامت بنده بعمل

للعاملني يف اجلزارات هبدف مضان أن العاملني يف اجلزارات لدهيم

يستخدموهنا كعلف للحيوانات.
املخابز.

تدويرها يف صناعات أخرى.

عقد مع إحدى أفضل رشاكت ماكحفة احلرشات.
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 .القيام بتدريب لك العاملني عىل سالمة االغذية يف إدارة األغذية

 .إعداد وتنفيذ تدريب للجزارين والعاملني يف األلبان الذين يتعاملون

 .قام املختصون يف تأكيد اجلودة واللحوم بوضع وتنفيذ اختبار
املعرفة واملهارات األساسية للعمل الذي يتضمن خماطر حصية عالية.

 .بالتعاون مع رشكة رضا للكميياويات مت تنفيذ تدريب حول
االستخدام املناسب والتطبيقات للك االستخدامات الكمياوية للنظافة

داخل احملالت.

| مجموعة صافوال  /تقرير اإلستدامة ٢٠١١م

التقارير

اسهتالك الكهرباء :
تجشع مجموعة صافوال العاملني عىل تقليل اسهتالك الكهرباء والتقليل
من األثر البييئ لملجموعة عن طريق إطار العمل االسرتاتيجي املوضوع
خبصوص احملافظة عىل الكهرباء وتوفري الطاقة  ،نقوم بدمع قفل اإلضاءة
والمكبيوترات يف خمتلف املواقع اخلاصة بالرشكة .

يوحض اجلدول أدناه اسهتالك الكهرباء يف املكتب الرئييس للرشكة
تارخي الفاتورة

أبريل – مايو ٢٠١٢

مارس – أبريل ٢٠١٢

اسهتالك الكهرباء (كيلو وات)

٧٥٥٠٠
٧٦٤٨٠

فرباير – مارس ٢٠١٢

٧٣٨٠٩

ديمسرب  - ٢٠١١ -يناير ٢٠١٢

٦٦٣٣٤

اكتوبر – نومفرب ٢٠١١

٧٠٥٠٨

يناير – فرباير ٢٠١٢

نومفرب – ديمسرب ٢٠١١
سبمترب – أكتوبر ٢٠١١

٦٣٤٦٧
٦٨٩٥٨
٦٥١٠٦

أغسطس – سبمترب ٢٠١١

٨٨٨٦١

يوليو ٢٠١١

٨٤١٩٨

أغسطس ٢٠١١
يونيو ٢٠١١

يونيو – يوليو ٢٠١١

األمجايل
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٧٢٢٧٣
٨٤١٩٨
٨٠١٤٦

٨٨٥٦٤٠

ألي استفسارات أو مقرتحات خبصوص
هـذا الـتـقـريـر نـرجـو الـتـواصل عىل

a g h a f f a r @ s a v o l a .c o m

الملحق

جدول مبادرة التقارير العاليمة ()GRI
بيان فحص مستوى تطبيق مبادرة التقارير العالمية

يعرض تقرير التمنية املستدامة مراجعة ألداء مجموعة صافوال لعام ٢٠١١م،
بالرتكزي عىل املكتب الرئييس وبالتايل لألنشطة االقتصادية والبيئية
واالجمتاعية املمتاشية مع اسرتاتيجية العمل.

حيدد هذا التقرير أمهية أنشطة مجموعة صافوال اليت

حتمك بالسياسة واإلسرتاتيجية واإلجراءات احملددة
بواسطة اهليلك التنظيمي ملجموعة صافوال .قامت

مجموعة صافوال بتحديد أن يكون نطاق تقرير التمنية

املستدامة لعام  ٢٠١١يف مستوى التطبيق ( ، )B+قامت
 CSEبفحص وتأكيد أن مجموعة صافوال قامت بتطبيق

إطار معل مبادرة التقارير العاملية ( )GRIبصورة مرضية

وفقًا ملا مت حتديده مبوجب موجهات  ،G3تقرير
مسوئلية االمعال للعام  ٢٠١١يتوافق مع مبادرة التقارير
العاملية  GRI G3مستوى التطبيق . B+
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الملحق
جدول مبادرة التقارير العاملية ()GRI

بيان تأكيد اجلودة
الهشادة
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٠٥

اإلفصاح

الملحق

مستوى اإلفصاح

الدليل

٨.٣

أسس التقارير حول األمعال املشرتكة والفروع واملرافق
املؤجرة والعمليات اخلارجية واجلهات األخرى اليت ميكن
أن تؤثر بصورة كبرية واملقارنة بني فرتة وأخرى و/أو بني الرشاكت

تقرير االستدامة يف مجموعة صافوال

تقرير اكمل

٩.٣

تقنيات قياس املعلومات وأسس احلساب ،مبا يف ذلك اإلفرتاضات والتقنيات
اليت حتدد التقديرات املطبقة عىل املؤرشات واملعلومات األخرى يف التقرير

تقرير االستدامة يف مجموعة صافوال

تقرير اكمل

١٠.٣

توضيح أثر أي قوامئ معلومات سابقة مت تقدميها يف التقارير السابقة،
واألسباب إلعادة القوامئ

تقرير االستدامة يف مجموعة صافوال

تقرير اكمل

١١.٣

التغيريات الكبرية عن فرتة التقارير السابقة يف النقاط ،القيود

تقرير االستدامة يف مجموعة صافوال

تقرير اكمل

١٢.٣

جدول حيدد مواقع الكشف الرئيسة يف التقرير

جدول GRI

تقرير اكمل

١٣.٣

السياسة واملامرسات احلالية اخلاصة بالبحث عن التأكيد
اخلاريج للتقرير

بيان تأكيد اجلودة

تقرير اكمل

وطرق القياس اليت مت تطبيقها يف التقرير

.٤

الزتامات ومشاراكت القادة

اهليلك التنظيمي ملجموعة صافوال
جلان مجموعة صافوال

تقرير اكمل

٢.٤

املؤرش حول ما إذا اكن رئيس أعىل جهة قيادية هو أيضًا
الرئيس التنفيذي

اهليلك التنظيمي ملجموعة صافوال

تقرير اكمل

٣.٤

للرشاكت اليت لدهيا جملس إدارة موحد ،حدد عدد أعضاء
اجلهة القيادية الذين يكونون مستقلني و  /أو أعضاء غري تنفيذيني

اهليلك التنظيمي ملجموعة صافوال

تقرير اكمل

٤.٤

آلية تقدمي املسامهني واملوظفني توصيات أو توجهيات للجهة
القيادية العليا

التوجه االسرتاتيجي لملجموعة:إسرتاتيجية مرشوع الرتكزي
مجموعات أحصاب املصلحة

تقرير اكمل

٥.٤

الصلة بني التعويضات ألعضاء جهة القيادة ،وكبار املديرين
والتنفيذيني وأداء الرشكة

١.٤

هيلك القيادة للرشكة مبا يف ذلك اللجان حتت اجلهة
القيادية العليا املسوئلة عن األمعال احملددة ،مثل وضع
اإلسرتاتيجية أو رؤية الرشكة

سياسة صافوال ملاكحفة الفساد
جلان رشكة صافوال

تقرير اكمل

 | ٨٧مجموعة صافوال  /تقرير اإلستدامة ٢٠١١م

الملحق
اإلفصاح

الدليل

.١

اإلسرتاتيجية والتحليل

١.١

كشف من معظم صانيع القرار يف الرشكة حول صلة االستدامة مع الرشكة وإسرتاتيجيهتا .االفتتاحية

٢.١

وصف اآلثار واملخاطر والفرص الرئيسة

.٢

التصور التنظيمي

١.٢
٢.٢

امس الرشكة

املاركة واملنتج واخلدمات الرئيسة

االفتتاحية

املخاطر الرئيسة اليت تواجه أمعال املجموعة التوجه االسرتاتيجي لملجموعة:

مستوى اإلفصاح
تقرير اكمل
تقرير اكمل

التوجه االسرتاتيجي ملجموعة صافوال ( إسرتاتيجية مرشوع الرتكزي )

مجموعة صافوال يف سطور – املقدمة

تقرير اكمل
تقرير اكمل

مجموعة صافوال يف سطور – املقدمة

تقرير اكمل
تقرير اكمل

مجموعة صافوال يف سطور – املقدمة

٣.٢

اهليلك التنظيمي للرشكة ،مبا يف ذلك

٤.٢

مواقع املاكتب الرئيسة للرشكة

رشاكت املجموعة وحضورها الدويل

عدد البلدان اليت تعمل فهيا الرشكة ،وامس البلد للك معليات
رئيسة أو تلك املتصلة بصورة حمددة مبواضيع التمنية املستدامة املمشولة بالتقرير

رشاكت املجموعة وحضورها الدويل

تقرير اكمل

طبيعة امللكية والشلك القانوين

مجموعة صافوال يف سطور – املقدمة
مجموعة صافوال يف سطور – املقدمة
رشاكت املجموعة وحضورها الدويل

تقرير اكمل
تقرير اكمل

٥.٢
٦.٢

األقسام الرئيسة ،والرشاكت العاملة والفروع والرشااكت

رشاكت املجموعة وحضورها الدويل

٧.٢

األسواق املخدومة

٨.٢

درجة الرشكة العاملة

مجموعة صافوال يف سطور – املقدمة
رشاكت املجموعة وحضورها الدويل

٩.٢

التغيريات الرئيسة خالل فرتة التقرير خبصوص احلجم أو اهليلك أو امللكية

املعامل الرئيسة لعام ٢٠١١م

تقرير اكمل

١٠.٢
.٣
١.٣
٢.٣
٣.٣
٤.٣
٥.٣
٦.٣
٧.٣

اجلوائز اليت مت استالمها خالل فرتة التقرير

جائزة صافوال لملسؤولية االجمتاعية واحلومكة يف الرشكة

تقرير اكمل

مدة التقرير لملعلومات املقدمة
تارخي آخر تقرير سابق

تقرير االستدامة يف مجموعة صافوال
تقرير االستدامة يف مجموعة صافوال

تقرير اكمل
تقرير اكمل

معايري التقرير

دورة التقرير
جهات االتصال حول التقرير وحمتوياته
إجراء حتديد حمتويات التقرير
حدود التقرير
حتديد أي قيود عىل نطاق التقرير
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تقرير االستدامة يف مجموعة صافوال
جهات االتصال
تقرير االستدامة يف مجموعة صافوال
تقرير االستدامة يف مجموعة صافوال
تقرير االستدامة يف مجموعة صافوال

تقرير اكمل

تقرير اكمل
تقرير اكمل
تقرير اكمل
تقرير اكمل
تقرير اكمل

اإلفصاح

مؤرشات األداء االقتصادي

الدليل

الملحق
مستوى اإلفصاح

١ EC

القمي االقتصادية املبارشة املولدة واملوزعة مبا يف ذلك العائدات وتاكليف
التشغيل وأجور العاملني واملنح واالستمثارات االجمتاعية األخرى والعائد
املكتسب والسداد لرأس املال

مجموعة صافوال يف سطور– املقدمة
أمه املؤرشات املالية لعام ٢٠١١
املعامل الرئيسة لعام ٢٠١١
متويل براجم املجموعة لملسؤولية االجمتاعية
الزتاماتنا االجمتاعية

تقرير اكمل

٢ EC

التعقيدات املالية واملخاطر والفرص األخرى ألنشطة الرشكة بسبب تغري املناخ

االسرتاتيجية البيئية ملجموعة صافوال

تقرير جزيئ

٣ EC

تغطية خطة الزتامات فوائد اخلدمة لملجموعة

الرباجم اليت مت تطويرها ملوظيف املجموعة
مزايا املوظفني

تقرير اكمل

٤ EC

املساعدات املالية الكبرية املستملة من احلكومة

مجموعة صافوال يف سطور– املقدمة

تقرير اكمل

٥ EC

نطاق األجور األولية حسب النوع مقارنة مع احلد األدىن لألجور يف املواقع
الكبرية للعمل

هيلك أجور الدولة

تقرير اكمل

٦ EC

السياسة واملامرسات لإلنفاق عىل املوردين احملليني واملواقع األساسية
للعمل

اإلنفاق عىل املوردين احملليني وغري احملليني

تقرير اكمل

٧ EC

إجراءات التوظيف احمليل والنسب لكبار املسوئلني املعينني من املجمتع
احمليل يف مواقع العمليات األساسية

قوى العمل و برناجم التواصل مع املوظفني
معدل السعودة

تقرير اكمل

٨ EC

التطور وأثر االستمثار يف البنية التحتية واخلدمات املقدمة لملصلحة
العامة عرب املشاركة التجارية والعينية

الزتماتنا االجمتاعية
براجم املسؤولية االجمتاعية ملجموعة صافوال

تقرير اكمل
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الملحق
اإلفصاح

الدليل

مستوى اإلفصاح

٦.٤

املعاجلات املوضوعة ليك تضمن اجلهات القيادية جتنب
تضارب املصاحل

جلان رشكة صافوال

٧.٤

املعاجلات لتحديد املؤهالت واخلربات اخلاصة بأعضاء اجلهة اإلدارية العليا
لتوجيه إسرتاتيجية الرشكة حول املواضيع االقتصادية والبيئية واالجمتاعية

اهليلك التنظيمي ملجموعة صافوال
جملس اإلدارة
جلان مجموعة صافوال

تقرير اكمل

٨.٤

القوامئ املعدة داخلي ٌا للرسائل أو القمي ونظام السلوك
واملبادئ املتصلة باالقتصاد والبيئة واألداء االجمتايع ،ووضع التنفيذ

رؤيتنا ورسالتنا وإسرتاتيجية االستدامة

تقرير اكمل

٩.٤

إجراءات اجلهة اإلدارية العليا ملراقبة حتديد الرشكة وإدارة األداء االقتصادي
والبييئ واالجمتايع ،مبا يف ذلك املخاطر والفرص املرتبطة هبا ،والتقيد أو
االلزتام باملعايري املعروفة دولي ٌا ونظم العمل واملبادئ

التوجه االسرتاتيجي لملجموعة
إسرتاتيجية مرشوع الرتكزي
جلان رشكة صافوال

تقرير اكمل

١٠.٤

املعاجلات لتقيمي أداء اجلهات القيادية العليا ،خاصة ما يتعلق
باألداء االقتصادي والبييئ واالجمتايع

إجراءات تقيمي اجلهات القيادية العليا

تقرير اكمل

١١.٤

توضيح كيفية أن املهنج أو املبادئ االحتياطية يمت التعامل
معها بواسطة الرشكة

جلنة إدارة املخاطر

تقرير اكمل

١٢.٤

رمس مبادئ اجلوانب االقتصادية والبيئية واالجمتاعية املطورة
خارجي ٌا أو املبادرات األخرى اليت تشارك فهيا الرشكة

الرشااكت األساسية لملجموعة يف جمال املسؤولية االجمتاعية

١٣.٤

العضوية يف االحتادات (مثل االحتادات الصناعية ) و /أو
املنمظات احمللية أو الدولية اليت تشارك فهيا املجموعة

الرشااكت األساسية لملجموعة يف جمال املسؤولية االجمتاعية

تقرير اكمل

١٤.٤

قامئة املجموعات املشاركة يف املجموعة

مجموعات أحصاب املصلحة

تقرير اكمل

١٥.٤
١٦.٤
١٧.٤

أسس التحديد واالختيار ألحصاب املصلحة الذين تمت
املشاركة معهم

طرق مشاركة أحصاب املصلحة  ،مبا يف ذلك معدل
املشاركة حسب نوع ومجموعة أحصاب املصلحة

االهمتامات واملواضيع األساسية اليت متت إثارهتا عرب
مشاركة أحصاب املصلحة  ،وكيفية استجابة الرشكة
هلذه االهمتامات واملواضيع األساسية املضمنة يف التقارير.
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مجموعات أحصاب املصلحة
املبادرات
مجموعات أحصاب املصلحة
املبادرات
مجموعات أحصاب املصلحة
املبادرات
ً
أوال  :موظفينا

تقرير اكمل

تقرير اكمل

تقرير اكمل
تقرير اكمل
تقرير اكمل

اإلفصاح

الملحق
مستوى اإلفصاح

الدليل

٦ LA

نسبة إمجايل عدد العاملة وفق املمثلة يف حصة العاملة امجلاعية وجلان
السالمة اليت تساعد عىل مراقبة وتقدمي االستشارة حول براجم الصحة
والسالمة الوظيفية

ال يوجد

٧ LA

معدل اإلصابات و األمراض الوظيفية وأيام التوقف عن العمل والغياب وإمجايل
عدد املرافق اخلاصة بالعاملة حسب املنطقة

معدل اإلصابات

٩ LA

مواضيع الصحة والسالمة املمشولة يف االتفاقات الرئيسة مع االحتادات
النقابية

ال يوجد

١١ LA

الرباجم إلدارة املهارات والتعمل مدى احلياة اليت تدمع التوظيف املسمتر
للعاملني وتساعدمه عىل تطوير املهنة

التدريب و التطوير

تقرير لكي

١٢ LA

نسب املوظفني الذين حيصلون عىل مراجعات تطور مهين

نظام تقيمي األداء ملستوى اإلرشاف والعاملني العمومني
نظام تقيمي األداء

تقرير لكي

١٣ LA

مكونات اجلهات القيادية وتفاصيل العاملني حسب الفئة وفق النوع والعمر
واألقلية والعضوية واملؤرشات األخرى للتنوع

أعضاء جملس اإلدارة – توظيف األخشاص ذوي االعاقة يف مجموعة صافوال

تقرير جزيئ

تقرير جزيئ

مؤرشات حقوق االنسان
٣ HR

إمجايل عدد ساعات تدريب العاملني عىل السياسات واإلجراءات املتعلقة
باجلوانب اخلاصة حبقوق االنسان اليت تتصل بالعمليات مبا يف ذلك نسبة
العاملني املدربني

٤ HR

إمجايل حوادث التفرقة واإلجراءات اليت مت اختاذها

٦ HR

العمليات اليت مت حتديدها باعتبار أن لدهيا خماطر كبرية يف وقوع احلوادث
للعاملة ،واإلجراءات املتخذة لملسامهة يف التقليل من العاملة

سن العمل

٧ HR

العمليات اليت مت حتديدها باعتبار أن لدهيا خماطر كبرية حلوادث العمل
اإلجباري واإلجراءات املتخذة للتقليل من العمل اإلجباري

ال يوجد

العمل يف إطار أخاليق
التدريب و التطوير

تقرير جزيئ

هيالك أجور الدولة
العمل يف إطار أخاليق

تقرير اكمل
تقرير اكمل

٩١
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الملحق

اإلفصاح

الدليل

مستوى اإلفصاح

مؤرشات األداء البييئ
٤ EN

االسهتالك غري املبارش للطاقة ،وفق املصدر الرئييس

١١ EN

أماكن وأجحام األرض يف املواقع املؤجرة أو املجاورة إىل املناطق احملمية
واملناطق ذات التنوع احليوي خارج املناطق احملمية

اسهتالك الكهرباء
املبادرات البيئية  :أفضل املامرسات يف رشاكتنا العاملة

تقرير جزيئ
تقرير اكمل

١٢ EN

وصف أثر األنشطة الرئيسة واملنتجات واخلدمات للتنوع احليوي واملناطق
احملمية واملناطق ذات قمي التنوع احليوي العالية خارج املناطق احملمية

االسرتاتيجية البيئية ملجموعة صافوال

تقرير جزيئ

١٤ EN

االسرتاتيجيات واإلجراءات احلالية واخلطط املستقبلية إلدارة األثر عىل التنوع
احليوي

االسرتاتيجية البيئية ملجموعة صافوال

تقرير جزيئ

االسرتاتيجية البيئية ملجموعة صافوال

تقرير جزيئ
تقرير اكمل
تقرير اكمل

١٨ EN

املبادرات لتقليل انبعاث الغاز واالستقطاعات اليت مت حتقيقها

٢٦ EN

املبادرات لتقليل األثر البييئ لملنتجات واخلدمات ومدى التقليل لألثر

املبادرات البيئية  :أفضل املامرسات يف رشاكتنا العاملة

٢٨ EN

القمي احلالية للنتاجئ األساسية ،وإمجايل العقوبات لعدم التقيد بالقوانني
البيئية

التقيد بالقوانني والنظم السارية

مؤرشات ممارسات العاملة
١ LA

إمجايل قوة العمل ،وفق نوع العاملة عقود ومناطق التوظيف

٢ LA

إمجايل عدد وتارخي معل املوظفني ،حسب العمر والنوع و املنطقة

مجموعة صافوال يف سطور– املقدمة

تقرير اكمل

بيانات التوظيف – املقر الرئييس ملجموعة صافوال

تقرير جزيئ

٣ LA

املاكسب املقدمة لملوظفني الدامئني اليت ال متنح لملوظفني املؤقتني واجلزئيني،
حسب العمليات الرئيسة

الرباجم اليت مت تطويرها ملوظيف املجموعة

تقرير اكمل

٤ LA

نسبة العاملني املمشولني باتفاقية املساومة امجلاعية

ال يوجد

٥ LA

احلد األدىن لإلشعار ،خبصوص التغيريات التشغيلية الكبرية ،مبا يف ذلك إذا
ما اكنت مذكورة يف العقد امجلايع

ال يوجد

 | ٩٠مجموعة صافوال  /تقرير اإلستدامة ٢٠١١م

الملحق
اإلفصاح

الدليل

مستوى اإلفصاح

مؤرشات مسوئلية املنتج
٢ PR

إمجايل عدد حوادث عدم التقيد بالقوانني والنظم الطواعية خبصوص أثر
الصحة والسالمة لملنتجات و اخلدمات حسب نوع النتاجئ

التقيد بالقوانني والنظم السارية

٤ PR

إمجايل عدد احلوادث لعدم التقيد بالنظم والقوانني الطواعية خبصوص أثر
معلومات املنتجات واخلدمات وامللصقات ،حسب نوع النتاجئ

التقيد بالقوانني والنظم السارية

٥ PR

املامرسات املتعلقة برىض العمالء ،مبا يف ذلك نتاجئ املسح لقياس رىض
العمالء

مجموعات أحصاب املصلحة
التقيد بالقوانني والنظم السارية
بنده ورىض العمالء

٦ PR

براجم التقيد بالقوانني واملعايري والنظم الطواعية املتعلقة باتصاالت التسويق،
مبا يف ذلك الدعاية واإلعالن و الرعاية

توجه التسويق يف مجموعة صافوال

تقرير جزيئ

٧ PR

إمجايل عدد حوادث عدم التقيد بالقوانني والنظم الطواعية خبصوص اتصاالت
التسويق ،مبا يف ذلك الدعاية و الرتوجي و الرعاية ،حسب نوع النتاجئ .

التقيد بالقوانني والنظم السارية

تقرير لكي

٨ PR

إمجايل عدد الشاكوى خبصوص اإلخالل خبصوصية العمالء وخسارة
معلومات العمالء

التقيد بالقوانني والنظم السارية

تقرير لكي

التقيد بالقوانني والنظم السارية

تقرير لكي

٩ PR

القمية املالية للغرامات الكبرية لعدم التقيد بالقوانني والنظم خبصوص أحاكم
ورشوط استخدام املنتجات واخلدمات

تقرير لكي
تقرير لكي

تقرير لكي
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الملحق

اإلفصاح

الدليل

مستوى اإلفصاح

مؤرشات األداء االجمتايع
١ SO

ما يه طبيعة ونطاق وفعالية أي براجم أو ممارسات تقمي وتدير أثر العمليات
عىل املجمتع مبا يف ذلك الدخول واخلروج من العمليات ؟

املعامل الرئيسة لعام ٢٠١١
مجموعات أحصاب املصلحة
االنفاق عىل املوردين احملليني والغري حمليني

٢ SO

ما يه نسبة وإمجايل عدد وحدات العمل احملللة لملخاطر واملتصلة بالفساد ؟

سياسة صافوال ملاكحفة الفساد
سياسة االفصاح و الشفافية
جلان مجموعة صافوال

٣ SO

ما يه نسبة العاملني املدربني عىل سياسة وإجراءات ماكحفة الفساد ؟

الرؤية واإلسرتاتيجية
سياسة ماكحفة الفساد

٤ SO

اإلجراءات املتخذة ملواجهة حاالت الفساد

جلان رشكة صافوال
سياسة ماكحفة الفساد
سياسة االفصاح والشفافية
التقيد بالقوانني والنظم السارية

تقرير لكي

٥ SO

وضع السياسات العامة واملشاركة يف تطوير السياسة العامة

الرشااكت األساسية لملجموعة يف جمال املسؤولية االجمتاعية

تقرير لكي

٧ SO

إمجايل عدد اإلجراءات القانونية للسلوك املضاد لملنافسة ،ممارسات اخليانة
واالحتاكر

التقيد بالقوانني والنظم السارية

تقرير لكي

٨ SO

القمي املالية للنتاجئ األساسية وإمجايل عدد العقوبات غري املالية لعدم التقيد
بالقوانني والنظم

التقيد بالقوانني والنظم السارية

تقرير لكي
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تقرير جزيئ
تقرير جزيئ
تقرير جزيئ

الملحق

بيان التأكيد

بيان التأكيد:

 .تركز مجموعة صافوال عىل تطوير الرؤية واإلسرتاتيجية والسياسات

 .حنن نجشع مجموعة صافوال عىل الرتكزي بصورة أكرب عىل

ومستوى األداء ،ومتثل الزتامها جتاه التمنية املستدامة.

لتنفيذ املامرسات البيئية مبا يف ذلك اآلثار الكربونية.

اعمتاد ٌا عىل املهنجية أعاله ،قام مركز االستدامة والمتزي بتقيمي

املرتبطة بذلك معليات احلومكة ،اليت تظهر بغض النظر عن االنجسام

يف اعتبارنا حقيقة أن مجموعة صافوال ،تقدم مجموعة متنوعة من

 .مت إظهار املامرسات اجليدة يف عدد من املبادرات الداخلية واخلارجية.

مستقل حول مجموعة صافوال واهليلك واإلجراءات والنتاجئ .نضع

املنتجات واخلدمات ،عن طريق عدد واسع من الفروع والرشاكت
اليت تغيط نطاقًا واسعًا من املناطق اجلغرافية.

حنن نعتقد أن معلنا يقدم أساسًا مناسبًا خلالصتنا العامة
املذكورة أدناه .

 .مجموعة صافوال يه رشكة مسامهة عامة  ،وتركز عىل التعامل

مع املواضيع الرئيسة يف منط االستدامة وتؤكد أن لك أحصاب

املصلحة – الداخليني واخلارجيني -يمت التعامل معهم بطريقة

ممتزية .

 .قامت مجموعة صافوال بتحديد متطلبات احصاب املصلحة
املتصلة باجلوانب البيئية ،واإللزتام بتطوير وتنفيذ لإلسرتاتيجية

البيئية وااللزتام باملبادرات يف تقليل األثر البييئ هلا.

 .أظهرت مجموعة صافوال مسوئلية عالية جتاه األداء االجمتايع.

 .أظهرت مجموعة صافوال مستويات عالية يف تطبيقات ممارسات

املواضيع البيئية ،ووضع املعاجلات يف موضعها وحتديد األهداف
نطاق التأكيد اكن مقيد بالرأي أعاله ،والرأي أعاله مت تكوينه عىل

اسس خيضع إىل القيود املستقلة احملددة يف بيان هذا التقيمي

املستقل.

جدة سبمترب ٢٠١٢م
نيكوس أفلوناس
املؤسس والرئيس التنفيذي

حقوق العاملة واملوارد البرشية.

 .نجشع مجموعة صافوال باالسمترار يف وضع املعاجلات وقياس
األداء العام ملامرسات واسرتاتيجيات التمنية املستدامة.

www.cse-net.org
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الملحق

بيان تأكيد الجودة
مستوى تطبيق التقرير

C

C+

اإلفصاحات القياسية

املخرجات

تأكيد التقارير اخلارجية

املخرجات

١.٢
٣.١٣ , ٣.٩
٤.١٧ - ٤.١٦ , ٤.١٣ - ٤.٥

افصاحات مهنجية
االدارة عن املؤرش
للك فئة

تأكيد التقارير اخلارجية

املخرجات

مؤرشت اداء الـ G3
ومؤشات أداء
ملحقات لقطاع

التقرير حول ١٠
مؤرشات أداء يف
احلد األدىن ،مبا
يف ذللك عىل األقل
واحد يف لك من
اجلوانب :االقتصادية
واالجمتاعية والبيئية

نفس املتطلب
لملستوى B

التقرير حول ٢٠
مؤرش أداء يف احلد
األدىن ،عىل األقل
واحد يف لك من
اجلوانب االقتصادية
والبيئية وحقوق
اإلنسان والعاملة
واملجمتع ومسوئلية
املنتج
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افصاحات مهنجية
االدارة عن املؤرش
للك فئة

التقرير حول لك مؤرش
اسايس للـ  G3وما
يدمعه من املؤرشات
املسائده  ،مع الوضع
يف االعتبار مبدأ
األمهية النسبية عن
طريق إما أ) أن يكون
التقرير عن املؤرش أو
ب ) توضيح سبب
التجاهل له.

تأكيد التقارير اخلارجية

افصاحات مهنجية
ادارة الـ G3

١.١
٢.١ - ٢.١٠
٣.١٢ - ٣.١٠ , ٣.٨ - ٣.١
٤.١٥ - ٤.١٤ , ٤.٤ - ٤.١

غري مطلوب

B+

تقرير حول لك
املعايري احملددة
لملستوى C+

تقرير عن :
افصاح مستوى
G3

B

A

A+

مقدمة بيان التأكيد:
مت توظيف مركز التمنية املستدامة والمتزي بواسطة مجموعة صافوال هبدف
توفري التأكيد اخلاريج وابداء املالحظات والتقيمي عن مدى االلزتام مبستوى
تطبيق الطرف الثالث مقابل متطلبات مبادرة التقارير العاملية موجهات G3
عىل تقرير التمنية املستدامة لعام ٢٠١١م

اهلدف الهنايئ هلذا اإلجراء هو إعادة تأكيد الحصاب
املصلحة يف مجموعة صافوال ،بأن املعلومات دقيقة
وميكن االعمتاد علهيا وموضوعية وتغيط اجلوانب املادية.

يتضمن هذا العمل تقيمي مستقل عن طريق النقاش
واالجمتاعات مع فريق املسؤولية األجمتاعية ومجتيع
وتنقيح عينات البيانات المكية للعام ٢٠١١م اليت

مت استخدامها يف التقرير .مت وضع تصورنا ورأينا

استخدم مركز االستدامة والمتزي موجهات مبادرة

الهنايئ عىل أساس األدلة املوضوعية املؤيدة ومراجعة

العنارص الرئيسة يف تقرير االستدامة ،مكا ترشك

أساسًا مناسبًا للخالصة الهنائية املذكورة فميا ييل :

التقارير العاملية ،)GRI G3( ،وذلك هبدف تقيمي

هذه املعاجلة تطبيق حفص مستوى مبادرة التقارير
العاملية .GRI G3

مستندات مجموعة صافوال .حنن نعتقد أن معلنا يقدم
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