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 م. 2022/ 31/03يف للعام املايل املنتهي التصويت على تقرير جملس اإلدارة  -1
 م.31/03/2022التصويت على تقرير مراجع احلساابت عن العام املايل املنتهي يف  -2
 م. 2022/ 03/ 31التصويت على القوائم املالية عن العام املايل املنتهي يف  -3
يف   -4 املنتهي  املايل  العام  من  الثاين  النصف  عن  املسامهني  على  نقدية  أرابح  بتوزيع  اإلدارة  جملس  توصية  على  مببلغ 2022/ 03/ 31التصويت  م 

من القيمة اإلمسية  للسهم الواحد، على أن تكون األحقية    %30( رايالت للسهم الواحد واليت متثل  3رايل سعودي بواقع  ثالث )  95,999,250
داول يلي  مهني املالكني لألسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد اجلمعية واملقيدين يف سجل مسامهي الشركة لدى شركة مركز اإليداع يف هناية اثين يوم تللمسا

 اتريخ اإلستحقاق،  وسيتم اإلعالن عن اتريخ توزيع األرابح الحقاً.
على   -5 مرحلية  أرابح  بتوزيع  اإلدارة  جملس  تفويض  على  يف  التصويت  املنتهي  املايل   العام  عن  سنوي  ربع  أو  سنوي  نصف  بشكل  املسامهني 

 م. 31/03/2023
ية للربع التصويت على تعيني مراجع احلساابت للشركة من بني املرشحني بناًء على توصية جلنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املال -6

 م  وحتديد أتعابه. 2023م والربع األول لعام  2022يل الثاين والثالث والرابع والسنوي من العام املا
 م. 03/2022/ 31التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف  -7
رايل سعودي لكل عضو    400,000( رايل سعودي وذلك كمكافأة ألعضاء جملس اإلدارة بواقع مبلغ  3,600,000التصويت على صرف مبلغ ) -8

 .م31/03/2022من السادة األعضاء عن السنة املالية املنتهية يف  
اليت لنائب رئيس جملس اإلدارة األستاذ/ فيصل محد مبارك العيار،  التصويت على األعمال والعقود الىت متت بني الشركة وشركة الربوج للتأمني التعاوين و  -9

اتريخ   من  واحدة  سنة  ملدة  أتمينية  خدمات  عن  عبارة  وهي  فيها،  مباشرة  غري  مصلحة  املرزوقي  حامد  حممد  أمحد  األستاذ/  اإلدارة  جملس  وعضو 
رايل  11,652,633إمجايل قيمة التعامالت مبلغ وقدره  م، وال يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ  06/2021/ 30م وتنتهي بتاريخ  01/07/2020

 )مرفق(  سعودي.
ارة  التصويت على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة يب كي سي لإلستشارات، واليت لكل من الشيخ/ محد صباح األمحد رئيس جملس اإلد   -10

ذ/ عبد هللا يعقوب بشارة عضو جملس اإلدارة مصلحة غري مباشرة فيها، وهي عبارة واألستاذ/ فيصل محد مبارك العيار انئب رئيس جملس اإلدارة واألستا
م  وال يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ  2022/ 03/ 31م وانتهت بتاريخ  01/04/2021عن تعاقد إلستشارات خمتلفة ملدة سنة واحدة من اتريخ  

 رايل سعودي. )مرفق( 1,054,465إمجايل قيمة التعامالت مبلغ وقدره 
دارة  التصويت على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة أكسا للتأمني التعاوين، واليت لكل من الشيخ/ محد صباح األمحد رئيس جملس اإل  -11

، وهي عبارة واألستاذ/ فيصل محد مبارك العيار انئب رئيس جملس اإلدارة واألستاذ/ عبد هللا يعقوب بشارة عضو جملس اإلدارة مصلحة غري مباشرة فيها
م وال يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إمجايل قيمة 15/12/2022م وتنتهي بتاريخ 2021/ 12/ 16عن خدمات أتمينية ملدة سنة واحدة من اتريخ 

 رايل سعودي.  )مرفق(  634,200التعامالت مبلغ وقدره 
الىت متت بني الشركة وشركة مشاريع الطاقة البديلة، واليت لكل من الشيخ/ محد صباح األمحد رئيس جملس اإلدارة التصويت على األعمال والعقود    -12

علماً أبن   واألستاذ/ فيصل محد مبارك العيار انئب رئيس جملس اإلدارة واألستاذ/ عبد هللا يعقوب بشارة عضو جملس اإلدارة مصلحة غري مباشرة فيها،
رايل سعودي، وهو عبارة عن عقد إلنشاء نظام الطاقة الشمسية    2,904,922م بلغت  31/03/2022م إىل  01/04/2021  قيمة التعامالت من

  وال يوجد شروط تفضيلية. )مرفق(
 التصويت على سياسة املسؤولية اإلجتماعية للشركة. )مرفق(  -13
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السعودية لمنتجات األلبان تقرير المراجع المستقل إلى السادة المساهمين في الشركة 
 واألغذية )سدافكو( المحترمين 

 

 

 تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
 رأينا 

  
األلبان    في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للشركة السعودية لمنتجات

، وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية  2022مارس    31)سدافكو( )"الشركة"( وشركاتها التابعة )مجتمعين "المجموعة"( كما في  واألغذية  
خرى  اإلصدارات األ الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير و

 الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. 
 
 

 ما قمنا بمراجعته 
 

 تتألف القوائم المالية الموحدة للمجموعة مما يلي: 
 

 ؛2022مارس  31قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للسنة المنتهية في  •

 قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.  •

 .2022مارس  31المركز المالي الموحدة كما في قائمة  •

 ؛2022مارس  31قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في  •

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.  •

   ومات التفسيرية األخرى.إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة، التي تتضمن السياسات المحاسبية الهامة والمعل •
 

 

   أساس الرأي
 

المعايير تم تو  السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب هذه  العربية  المملكة  المعتمدة في  الدولية  المراجعة  لمعايير  بمراجعتنا وفقاً  في  لقد قمنا  ضيحها 
 . مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدةتقريرنا بالتفصيل ضمن قسم 

 

 كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا.  نعتقد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها
 

 االستقالل 
ية الموحدة، كما  إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية المتعلقة بمراجعتنا للقوائم المال

 التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذه القواعد. 
 
 

 منهجنا في المراجعة 
 

 نظرة عامة 

   القيمة الدفترية للشهرة • األمر الرئيسي للمراجعة 

 
وج وعلى  الموحدة.  المالية  القوائم  في  الجوهرية  التحريفات  مخاطر  وتقييم  النسبية  األهمية  بتحديد  قمنا  مراجعتنا،  تصميم  عملية  إطار  ه  في 

وضعتها اإلدارة، ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بالتقديرات المحاسبية الهامة التي شملت وضع  الخصوص، أخذنا باالعتبار األحكام الذاتية التي  
 مخاطر  افتراضات ومراعاة لألحداث المستقبلية غير المؤكدة بطبيعتها. كما هو الحال في جميع أعمال المراجعة التي نقوم بها، فقد تناولنا أيضاً 

ي، ويشمل ذلك من بين أمور أخرى النظر فيما إذا كان هناك دليل على التحيز الذي يمثل مخاطر التحريفات  تجاوز اإلدارة لنظام الرقابة الداخل
 الجوهرية الناتجة عن غش. 

االعتبار    لقد قمنا بتصميم نطاق عملية مراجعتنا بهدف تنفيذ أعمال كافية تمكننا من إبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة ككل، مع األخذ بعين 
 هيكل المجموعة، والعمليات والضوابط المحاسبية، وقطاع األعمال الذي تزاول المجموعة نشاطها فيه. 
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تقرير المراجع المستقل إلى السادة المساهمين في الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية  
 )سدافكو( المحترمين )تتمة( 

 
 منهجنا في المراجعة 

   األمور الرئيسية للمراجعة
ة.  للمراجعة هي تلك األمور التي، وفقاً لتقديرنا المهني، كانت لها أهمية كبيرة أثناء مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للفترة الحالي إن األمور الرئيسية 

 مور. األ وتم التطرق إلى هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند إبداء رأينا حولها، ال نبدي رأياً منفصالً حول هذه 
 

 كيف عالجت مراجعتنا األمر الرئيسي للمراجعة  األمر الرئيسي للمراجعة 

 القيمة الدفترية للشهرة 
مليون    16,7، كان لدى المجموعة شهرة بقيمة  2022مارس    31كما في  

بنسبة   حصة  على  االستحواذ  عند  نشأت  والتي  سعودي،  في    ٪76لاير 
عن طريق شركة سدافكو    2018يوليو    2مجموعة مليكوما )"مليكوما"( في  

 بولندا، شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل المجموعة. 
 

الدولي رقم   المحاسبة  قيمة الموجودات"،    36وفقًا لمعيار  "االنخفاض في 
على   المنشآت  يتوجب  تجميع  في  عليها  المستحوذ  الشهرة  اختبار  المنشأة 

لتحديد االنخفاض في القيمة سنويًا على األقل بغض النظر عما إذا كان هناك  
 أي مؤشر على االنخفاض في القيمة. 

 
النقد وهي   توليد  اإلدارة على مستوى وحدات  قبل  الشهرة من  مراقبة  تتم 

لألعمال المعنية. نفذت اإلدارة عملية انخفاض في  عناصر التشغيل الرئيسية  
القيمة فيما يتعلق بالشهرة المخصصة لمجموعة مليكوما عن طريق تحديد  
القيمة القابلة لالسترداد بناًء على قيمة االستخدام المشتقة من نموذج التدفقات  
النقدية المخصومة، والذي استخدم أحدث خطة أعمال لخمس سنوات أعدتها  

في  اإلدار انخفاض  خسارة  أي  إثبات  عن  االختبار  هذا  نتيجة  تسفر  لم  ة. 
 القيمة. 

 
قامت به اإلدارة يمثل أمر   اختبار انخفاض قيمة الشهرة الذي  اعتبرنا أن 
رئيسي للمراجعة نظًرا ألن تقييم القيمة القابلة لالسترداد للشهرة وفقًا لقيمة  

نب اإلدارة. إن العناصر  االستخدام هو أمر معقد ويتطلب حكًما كبيًرا من جا
 الهامة التي تتطلب إبداء أحكام من اإلدارة هي على النحو التالي: 

 
المتوقعة، وخاصة   (أ) االقتصادية  بالظروف  المتعلقة  االفتراضات 

النمو، بعد الفترة المتوقعة، في األسواق التي تعمل فيها مليكوما  
 بشكل أساسي. 

واالسته (ب) والضريبة  الفائدة  هامش  قبل  واإلطفاء  األرباح  الك 
لقيمة   النقدية  التدفقات  نموذج  في  المستخدم  الخصم  ومعدل 

 االستخدام. 
لقيمة  م ( ج) النقدي  التدفق  نموذج  في  المستخدم  الخصم  عدل 

 . االستخدام
 

واألحكام    14واإليضاح    4اإليضاح    راجع التقديرات  على  للتعرف 
المحاسبية واإلفصاحات  واالفتراضات التي تم وضعها عند تطبيق السياسة  

 ذات الصلة. 
 

 
 

قمنا بمراجعة تقييم اإلدارة المتعلق باالنخفاض في قيمة الشهرة من  
 خالل تنفيذ اإلجراءات التالية: 

 

تقييم المنهجية المستخدمة من قبل اإلدارة لتحديد القيمة القابلة   •
قيمة االستخدام ومقارنتها بالمنهجية  نموذج  لالسترداد بناًء على  

 . 36المطلوبة في معيار المحاسبة الدولي رقم 
 

اختبار دقة وأهمية بيانات اإلدخال بالرجوع إلى األدلة الداعمة،   •
األعمال   خطة  خطة  مثل  معقولية  مدى  ودراسة  المعتمدة، 

األعمال لمدة خمس سنوات مقارنة بالنتائج التاريخية للمجموعة  
 وأدائها مقابل الموازنات. 

 

إشراك خبراء التقييم لدينا للمساعدة في فحص منهجية حسابات   •
قيمة االستخدام واستخدام افتراضات معدالت الخصم ومعدالت  

   النمو على المدى الطويل.
 

للحسابات  اخت • المنطقي  والتكامل  الحسابية  الدقة  أيًضا  برنا 
 األساسية في النموذج. 

 

فحص تحليل الحساسية الذي أجرته اإلدارة على االفتراضات   •
النتائج   من  لمجموعة  المحتمل  األثر  تقييم  أجل  من  الرئيسية 

   المحتملة. 
 
 

في   المدرجة  اإلفصاحات  ومالءمة  كفاية  مدى  بفحص  قمنا  كما 
 اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة.
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تقرير المراجع المستقل إلى السادة المساهمين في الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية  
 )سدافكو( المحترمين )تتمة( 

 

 معلومات أخرى 
 

المعلومات المدرجة في التقرير السنوي للمجموعة )ولكن ال تتضمن إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. تتكون المعلومات األخرى من  
 القوائم المالية الموحدة وتقريرنا حولها( التي من المتوقع توفيرها لنا بعد تاريخ تقريرنا هذا. 

 

   عليها.إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة ال يغطي المعلومات األخرى ولن نبدي أي نوع من أنواع التأكيد 
 

ين االعتبار ما وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، تقتصر مسؤوليتنا على قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله، وعند قراءتها نأخذ بع 
عليها خالل عملية المراجعة،  إذا كانت المعلومات األخرى ال تتوافق بصورة جوهرية مع القوائم المالية الموحدة أو مع المعلومات التي تم الحصول 

   أو خالفاً لذلك تتضمن تحريفات جوهرية.
 

 وفيما لو استنتجنا، عند قراءة التقرير السنوي، أنه يحتوي على تحريفات جوهرية، فإنه يتعين علينا إبالغ المكلفين بالحوكمة بذلك. 
 

 الموحدة مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية 
 

للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة   العربية السعودية  إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية الموحدة وفقاً 
األساسي للشركة، وعن نظام    والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ومتطلبات نظام الشركات والنظام

   غش أو خطأ. الرقابة الداخلي الذي تراه اإلدارة ضرورياً لتتمكن من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من التحريفات الجوهرية، سواًء كانت ناتجة عن  
 

عن األمور   -عند الضرورة    -ي أعمالها واإلفصاح  عند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار ف
قيقي بخالف  المتعلقة باالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تنو اإلدارة تصفية المجموعة أو وقف عملياتها أو عدم وجود بديل ح

   ذلك.
 

 إعداد التقارير المالية للمجموعة. إن المكلفين بالحوكمة، أي مجلس اإلدارة، مسؤولون عن اإلشراف على عملية  
 

 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة 
 

تجة عن  تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت نا 
يتضمن رأينا. يُعد التأكيد المعقول مستوى عاٍل من التأكيد، ولكنه ال يضمن أن عملية المراجعة التي تم  غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي 

أ يمكن  عن تحريف جوهري عند وجوده.  دائماً  السعودية، ستكشف  العربية  المملكة  المعتمدة في  الدولية  المراجعة  لمعايير  وفقاً  بها  تنتج  القيام  ن 
عَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي  التحريفات من غش أو خطأ، وتُ 

   يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية الموحدة. 
 

المملكة العربية السعودية، نمارس الحكم المهني ونحافظ على  وفي إطار عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في  
 الشك المهني خالل عملية المراجعة. كما نقوم أيضاً بما يلي: 

 

تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات   •
المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف أي تحريفات  مراجعة لمواجهة هذه 

جوهرية ناتجة عن الغش يعد أكبر من المخاطر الناتجة عن الخطأ حيث قد ينطوي الغش على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات  
   مضللة أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي. 
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تقرير المراجع المستقل إلى السادة المساهمين في الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية  

 )سدافكو( المحترمين )تتمة( 
 
 

 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 

إجراءات مراجعة مالئمة للظروف، وليس لغرض  الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية المراجعة لغرض تصميم   •
   إبداء رأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة.

 

   تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها اإلدارة. •
 

اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، وبناًء على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، تحديد ما إذا كان استنتاج مدى مالءمة استخدام   •
هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تشير إلى وجود شك كبير حول قدرة المجموعة على االستمرار في أعمالها. 

علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة في القوائم المالية الموحدة،  وإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، يجب  
أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا.  

 دي إلى عدم استمرار المجموعة في أعمالها. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤ
 

  تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحديد ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تمثل  •
 المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل. 

 

ناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية داخل المجموعة، إلبداء رأي حول  الحصول على أدلة مراجعة كافية وم •
القوائم المالية الموحدة. كما أننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف والقيام بعملية المراجعة للمجموعة، ونظل المسؤولين الوحيدين عن 

 رأينا. 
 

بالنطاق والتوقيت المخطط لعملية المراجعة ونتائج المراجعة الجوهرية، بما في ذلك أي أوجه    -من بين أمور أخرى    -نقوم بإبالغ المكلفين بالحوكمة  
   قصور هامة في نظام الرقابة الداخلي التي نكتشفها خالل مراجعتنا.

 

بجميع العالقات واألمور  كما نقدم للمكلفين بالحوكمة بياناً نوضح فيه أننا قد التزمنا بالمتطلبات األخالقية المناسبة المتعلقة باالستقالل، ونقوم بإبالغهم  
 األخرى التي يُعتقد إلى حد معقول أنها قد تؤثر على استقاللنا، وسبل الحماية لها إن لزم األمر.   

 

التي نقوم بإبالغ المكلفين بالحوكمة عنها، نقوم بتحديد تلك األمور التي كانت لها أهمية كبيرة خالل عملية مراجعة القوائم المالية    ومن بين األمور
ح العام  اإلفصاالموحدة للفترة الحالية ولذلك هي األمور الرئيسية للمراجعة. تم توضيح هذه األمور في تقريرنا باستثناء ما تمنع النظم أو التشريعات 

أن أمر ما ال ينبغي اإلفصاح عنه في تقريرنا ألنه من المتوقع إلى حد معقول بأن اإلفصاح عن هذا األمر   -في حاالت نادرة جداً   -عنه أو إذا قررنا  
   سوف يؤدي الى نتائج سلبية تفوق منافع المصلحة العامة من هذا اإلفصاح.

 

 برايس وترهاوس كوبرز 
 
 
 
 
 

 مفضل عباس علي 
 447ترخيص رقم  -محاسب قانوني 

 
 هـ 1443شوال  15
 2022مايو  16

 
 



����� ���� ا���ا��� ����� ا������ ا�������
�� 31 ��رس 2022م









����� ا���� ا����ود و����� ر��� ���� ا��دارة ����
����� ������اف ذو ا������

 



 

 -1-  

 

 

 

 المحترمين  المساهمين  /السادة إلى

 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية  

 

المقدم منحول  تأكيد محدود  تقرير   الشركة السعودية لمنتجات األلبان    الى مساهمي  رئيس مجلس اإلدارة  التبليغ 

 واألغذية 

 

الشركة السعودية لمنتجات بين    المبرمة  والعقوداألعمال  لبيان  المرفق    بالتبليغتعلق  ي  فيما  ارتباط تأكيد محدودقمنا بتنفيذ  
واألغذية "المجموعة"   األلبان  )مجتمعين،  التابعة  )"الشركة"( وشركاتها  و)سدافكو(  العالقة  (  ذوي  عضاء  ألاألطراف 

من قبل رئيس مجلس إدارة    هالذي يجب تقديم  2022  مارس  31المنتهية في  للسنة  )"التبليغ"(    مجموعةلادارة  مجلس ا
 من نظام الشركات. 71تفق مع متطلبات المادة رقم لكي ي أدناه للمقاييس الموضحةوفقاً  )"المجلس"(  مجموعةال

 

 الموضوع

واعتمده رئيس مجلس اإلدارة كما   مجموعةالدارة  إ  والذي أعدته  لنا  التبليغ المقدمهو    محدودنا لتأكيد  ارتباط  موضوعإن  
 .هو مرفق بهذا التقرير

 

 المقاييس 

  –   2015)  من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة واالستثمار  71رقم  المادة    متطلبات  المطبقة هي  المقاييسإن  
 أو العقود التي تمت   االعمالمباشرة أو غير مباشرة في    مصلحةأي    ه في حال وجودوالتي تنص على أن  هـ(  1437

من قبل الجمعية   لموافقة عليهال  المصالحاالبالغ عن هذه    يجبه  فإن  ،مجلس  المع أي عضو من أعضاء    مجموعةاللحساب  
واالمتناع عن التصويت    مصالحالمجلس عن هذه ال يبلغيجب على عضو مجلس اإلدارة أن  .مجموعةلل العادية موميةالع

  بإبالغمجلس اإلدارة    رئيسيقوم  . وأو العقود  االعمال  هذه  على  لموافقةل  على القرار الذي يصدر في تصويت المجلس
 ا. و غير مباشرة فيهمباشرة أ مصلحةعضو مجلس اإلدارة عقود التي يكون لال وأباالعمال  عاديةال العموميةالجمعية 

 

 مسؤولية اإلدارة 

  تصميم وتنفيذ   ةيمسؤولال  هذه  تتضمن  هااكتمالوالتأكد من    للمقاييسوفقا    التبليغ  إعدادعن    ولةمسؤ  مجموعةال  إدارة  إن
حتيال أو ناتجة عن اكانت    ، سواءً الجوهرية  األخطاءمن    خاليال  التبليغعداد  إل  مناسبةداخلية    رقابةأنظمة  ب  واالحتفاظ

 .خطأ

 

 جودة ال ةاستقاللنا ورقاب

المهنة  بمتطلبات  التزمنا   واداب  سلوك  لقواعد  السعودية واالستقالل  العربية  المملكة  في  األخالقية  المعتمدة  المتطلبات 
مبنية على    ومتطلبات أخرى  االستقالل  تتضمنالتي    ،التأكيد المحدود في المملكة العربية السعودية ب  نارتباط المناسبة ال

 والموضوعية والتأهيل المهني والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني. المبادئ األساسية للنزاهة
 
حتفظ بنظام  تة العربية السعودية، وبناًء عليه،  المعتمد في المملك  1رقم    جودةرقابة اللالمعيار الدولي    مجموعةالطبق  ت

الشامل   وإجراءات  جودة لرقابة  سياسات  المهنية   يتضمن  والمعايير  األخالقية  بالمتطلبات  بااللتزام  يتعلق  فيما  موثقة 
 والمتطلبات النظامية والتنظيمية.

 
 
 

 

 ،25برايس وترهاوس كوبرز، ترخيص رقم 
 ، المملكة العربية السعودية21464، جدة 16415جميل سكوير، ص.ب. 

www.pwc.com/middle-east،+966 (12)  610  - 4400، فاكس: +966 (12) 610 - 4400 هاتف:

http://www.pwc.com/middle-east
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 مسؤوليتنا 

التبليغ بناء علىعن  إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج   اإلجراءات التي قمنا بها واألدلة التي حصلنا    تأكيد محدود حول 
)المعّدل(، "ارتباط التأكيد 3000رقم  إلرتباطات التأكيد   لمعيارالدوليلمحدود وفقا  نا لتأكيد  ارتباط عليها. لقد قمنا بتنفيذ

 المعيار   هذا طلب  يت  .المعتمد في المملكة العربية السعودية"  بخالف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية
لم    مجموعةانتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن الحول ما إذا لفت  منا تخطيط وتنفيذ هذا االرتباط للحصول على تأكيد محدود  

 . 2022مارس   31التبليغ للسنة المنتهية في  عند إعداد من نظام الشركات 71رقم متطلبات المادة لتزم بت
 

التي يتم  اإلجر  تعتمد ااءات  إخفاق األنظمة والرقابة، سواًء كانت   مخاطر مثللاختيارها على اجتهادنا، وتتضمن تقييم 
 مجموعةالرقابة الداخلي المتعلق بالتزام ال نظام، نأخذ بعين االعتبارالمخاطر احتيال أو خطأ. وعند القيام بتقيم ناتجة عن

  ،اختباري  على اساس  من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ. تضمنت إجراءاتنا القيام بفحص  71رقم  بمتطلبات المادة  
 من نظام الشركات. 71رقم  بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة  ؤيدة لألنظمة والرقابة المتعلقةلألدلة الم

 
 المحدود.  تأكيدلعن ا ناستنتاجتم الحصول عليها كافية ومناسبة كأساس الأن األدلة التي نعتقد 

 

 بهلنطاق العمل الذي قمنا  ملخص

من    71رقم  بمتطلبات المادة    مجموعةالتزام ال  حولقمنا بتخطيط وتنفيذ اإلجراءات التالية للحصول على تأكيد محدود  
 نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ:

 
مع    أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارةعلى األعمال واالتفاقيات من قبل    اإلدارة حول عملية الحصول  ناقشنا •

 . مجموعةال
 

المعامالت واالتفاقيات المبرمة من قبل أي عضو من أعضاء   بكافة على التبليغ المرفق الذي يتضمن قائمة حصلنا •
 . 2022مارس   31المنتهية في خالل السنة   مجموعة، مع البشكل مباشر أو غير مباشر ،مجموعةمجلس إدارة ال

 

اجتماعات    مراجعة • المعامالت  المحاضر  بتلك  المجلس  بإبالغ  اإلدارة  قيام عضو مجلس  إلى  تشير  التي  مجلس 
ال    باالضافة الى ذلك،،  2022مارس    31واالتفاقيات التي أبرمها عضو مجلس اإلدارة خالل السنة المنتهية في  

اعات مجلس في اجتم  الذي يصدر في هذا الشأن التصويت في المجلس على القرار    االشتراك في   هذا العضول  يجوز
 اإلدارة. 

 

حول القوائم المالية المراجعة    25توافق المعامالت والعقود المدرجة في التبليغ مع اإلفصاح في إيضاح رقم    رنااختب •
 . 2022مارس  31للسنة المنتهية في 

 

 قيود مالزمة

من نظام الشركات   71رقم  باألنظمة والرقابة التي تتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة    المتعلقةتخضع إجراءاتنا  
يتم  ،  عليهبناء  لقيود مالزمة، و أو مخالفات ال  يتمقد تحدث أخطاء  االعتماد على هذه    اكتشافها. عالوة على ذلك، ال 

من طرف أولئك الذين يعملون في    والتواطؤ، خاصة  يالاالحتاإلجراءات كدليل لمدى فعالية األنظمة والرقابة ضد أنشطة  
 مناصب ذات سلطة أو ثقة. 

 
التأكيد    اترتباطالمعيار الدولي  اليُعد ارتباط التأكيد المحدود أقل بشكل كبير في نطاقه من ارتباط التأكيد المعقول بموجب  

اإلجراءات المبينة   كانت طبيعة وتوقيت وحدود  )المعّدل( المعتمد في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك،   3000رقم  
أدلة مالئمة   لجمع  الخاصةمحدودة بشكل مخطط    و  كافيةأعاله  بتلك  مقارنة  الم  له  التأكيد  تم  بارتباط  وبالتالي  عقول، 

 ارتباط التأكيد المعقول.المحدود مقارنة ب أقل من التأكيد من خالل ارتباط التأكيد الحصول على مستوى
 

المعتمدة في المملكة العربية   جراءاتنا أعمال مراجعة أو فحص يتم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعةلم تتضمن إ
أو المعايير الدولية الرتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وبناء عليه، فإننا ال نبدي رأي    السعودية

 مراجعة او رأي فحص فيما يتعلق بكفاية األنظمة والرقابة. 
 

داً ألي تواريخ أو ، وال يجب أن يعتقد بأنه يقدم تأكي2022مارس  31يتعلق هذا االستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية في 
 فترات مستقبلية، حيث قد يطرأ على األنظمة والرقابة تغيير يمكن أن يؤثر على صحة استنتاجنا.
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 استنتاج التأكيد المحدود 

لم    مجموعةيجعلنا نعتقد أن الأي شيء  في هذا التقرير، لم يلفت انتباهنا    التي تم القيام بها والموضحةاألعمال    بناء على
من نظام الشركات عند إعداد التبليغ عن معامالت األطراف   71رقم  تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بمتطلبات المادة  

 . 2022مارس  31ذوي العالقة للسنة المنتهية في 
 

 االستخدام قيود

رئيس و    مجموعةوذلك لمساعدة ال  ،فقط  مجموعةتم إعداد هذا التقرير، بما في ذلك استنتاجنا، بناًء على طلب من إدارة ال
من نظام الشركات.   71رقم  لمادة  وفقاً لالعادية  العمومية  الى الجمعية    في الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بالتقرير  مجلس إدارتها

أي أطراف أخرى، دون   إلى  إليه  أو اإلشارة  االقتباس منه  أو  آخر أو توزيعه  التقرير ألي غرض  استخدام  ينبغي  ال 
 . مجموعةوزارة التجارة واالستثمار وهيئة السوق المالية ومساهمي الباستثناء ل على موافقتنا المسبقة ، الحصو
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Introduction  
 
In order to enhance its social responsibility and its lofty and 
pioneering role in community service, with its positive social 
impact in achieving sustainable development, SADAFCO 
aims to establish a balance between its goals and the goals that 
the community aspires to, in order to develop and improve 
the social and economic conditions of the community to 
achieve and protect the interests of its individuals. 
 

SADAFCO also aims to contribute effectively to social 
responsibility in line with the vision of the Kingdom of Saudi 
Arabia 2030, in the long run, which creates real opportunities 
for the individuals of the society in various fields to achieve 
its mission and goals; thus, achieving sustainable growth for 
its business, through its social initiatives, awareness programs 
for the community to define social responsibility, the 
disclosure of each of the social responsibility goals adopted by 
SADAFCO to its employees and their awareness and 
education thereof, and the plans developed to achieve social 
responsibility in the periodic reports related to the 
Company’s activities. 
 
 
 

Definitions 
▪ The Company: Saudia Dairy & Foodstuff Company 

(SADAFCO). 
▪ Corporate Social Responsibility (CSR): CSR is a 

concept whereby companies integrate social and 
environmental concerns in their business operations and 
in their interaction with their stakeholders on a 
voluntary basis. It is about enterprises deciding to go 
beyond minimum legal requirements and obligations 
stemming from collective agreements in order to address 
societal needs. Through CSR, enterprises of all sizes, in 
cooperation with their stakeholders, can help to 

 المقدمة 

ولدورها السامي والريادي في خدمة المجتمع،    اإلجتماعيةللمسؤولية    ا  تعزيز

 سدافكوتهدف    ،أثر اجتماعي إيجابي في تحقيق التنمية المستدامةولما لها من  

بغرض   إليها،  المجتمع  يصبو  التي  واألهداف  أهدافها  بين  التوازن  إقامة  إلى 

األوضاع   وتحسين  وحماية    واإلقتصادية  اإلجتماعيةتطوير  لتحقيق  للمجتمع 

 مصالح أفراده. 

 

 

بما يتماشى    اإلجتماعيةالة في المسؤولية  كما تهدف سدافكو إلى المساهمة الفع  

م، وذلك على المدى البعيد الذي يخلق 2030ة  مع رؤية المملكة العربية السعودي 

رسالتها   بلوغ  أجل  من  المجاالت  مختلف  في  المجتمع  ألفراد  حقيقية  فرص 

تقدمه من مبادرات   ماوأهدافها لتحقيق النمو المستدام ألعمالها، وذلك من خالل  

العمل   بالمسؤولية  اإلجتماعيفي  للتعريف  للمجتمع  توعية  برامج  ووضع   ،

  تتبناها التي    اإلجتماعيةاإلفصاح عن كل من أهداف المسؤولية  ، واإلجتماعية

لتحقيق  الموضوعة  والخطط  بها،  وتثقيفهم  وتوعيتهم  فيها  للعاملين  سدافكو 

 في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة. اإلجتماعيةالمسؤولية 
 

 

 

 

 

 التعريفات 
 

 واألغذية )سدافكو(: الشركة السعودية لمنتجات األلبان الشركة ▪

 

: وهو مفهوم تقوم بموجبه الشرررركات  المســـؤولية اإلجتماعية للشـــركات ▪

منهرا بردمج اإلهتمرامرات اإلجتمراعيرة والبي يرة في عمليراتهرا  يبرللتزام ووع

تفاعلها مع أصررررحام المصررررالح، كما أنه يتعلق بالذهام   وأثناءالتجارية 

أبعد من المتطلبات واإللتزامات القانونية الناشررر ة عن اإلتفاقات الجماعية 

لهردف تلبيرة اإلحتيراجرات المجتمعيرة، ومن خالل المسررررؤوليرة اإلجتمراعيرة 

للشرركات، يمكن للمؤسرسرات من مختلف األحجام، وبالتعاون مع أصرحام 
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reconcile economic, social and environmental 
ambitions.  
 

▪ Sustainability Steering Committee:  is an Executive 
Management Committee, where its responsibilities 
include, placing / overseeing environmental and social 
activities, initiatives and programs, as well as reviewing 
and appraising proposed transactions to be socially and 
environmentally sustainable and comply with local and 
international standards and guidelines as manifested in 
the best practices of ESG and sustainability 
management. 

▪ CSR Taskforce:  It consists of the Company’s 
employees or others, who are selected by the ESG 
Steering Committee to execute activities, initiatives and 
programs in line with the Company’s community 
development efforts. 

 

▪ Corporate Conduct: Corporate conduct means 
activities ensuring management of and control over the 
Company’s performance and including a set of relations 
among the Company’s management and control bodies, 
shareholders, and other stakeholders. The Company 
uses corporate conduct as an instrument to enhance its 
business. 

▪ External Environment: External environment means 
an aggregate of economic, political, social and cultural 
tendencies, as well as specific activities of the 
government, counterparties and competitors having 
impact on the Company’s business within the territory 
of its presence. External environment of the Company 
is characterized by dynamic relations, diversified 
cooperation, and integrated business processes which 
are reflective of its vision and overall strategic goals. 

 واإلجتماعية اإلقتصرراديةدة في التوفيق بين الطموحات المصررالح المسرراع

 والبي ية.  
 

التوجيهية   ▪ لجنة  :  )"اللجنة"(  لإلستدامةاللجنة  كبار هي  من  مكونة 

بالشركة مسؤولياتهاو،  التنفيذيين  األنشطة  ووضع    تشمل  على  اإلشراف 

البي ية   والبرامج  وتقييم  واإلجتماعيةوالمبادرات  مراجعة  عن  فضال    ،

وبي يا  وتتوافق مع المعايير   إجتماعيا  المعامالت المقترحة لتكون مستدامة  

والدولية   المحلية  التوجيهية  البي ية  والمبادئ  الحوكمة  ممارسات  ألفضل 

 واإلجتماعية وإدارة اإلستدامة. 

 
 

 

اإلجتماعية:  ف  ▪ المسؤولية  عمل  يتكون  وهريق  عمل  فريق  بعض  من  و 

 ، وذلكمن قبل اللجنة   إختيارهمممن يتم  غيرهم،  من  موظفي الشركة أو  

والبرامجل والمبادرات  األنشطة  جهود    الموضوعة  تنفيذ  مع  يتماشى  بما 

 الشركة في تنمية المجتمع. 

 
 

اإلدارة والتحكم في أداء وتعني األنشررطة التي تضررمن  ســلوا الشــركة: ▪

هي ات الرقابة والمسراهمين وأصرحام  العالقة بين الشرركة والتي تتضرمن

  ، وتستخدمها الشركة كأداء من أجل تعزيز أعمالها. المصالح

 

 
 

ــة ▪ ــة الجارجيـ مل علرررى تالعوامرررل الخارجيرررة التررري تشررر : وتعنررري البيئـ

، والسياسرررية، واإلجتماعيرررة، والثقافيرررة، فضرررال  اإلقتصررراديةالعوامرررل 

عررن األنشررطة المحررددة للحكومررة والمنافسرررين الترري لهررا تررأثير علرررى 

تتميررز البي ررة الخارجيررة للشررركة بعالقررات ديناميكيررة و ،الشررركة أعمررال

وتعرراون متنرروع وعمليررات تجاريررة متكاملررة تعكررد رؤيتهررا وأهرردافها 

 الشاملة.  واستراتجيتها
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▪ Sustainable Development: Sustainable development 
means development that meets the needs of the present 
without compromising the ability of future generations 
to meet their own needs. 

▪ Stakeholders: Stakeholders mean persons or group of 
persons having impact on the Company or being under 
its impact. 
 

 

First: Purpose & Objectives of the Policy 
 

The Company seeks to enhance and develop the 
performance of its work in the field of social responsibility 
and the objectives that fall under it, which is to raise the level 
of responsibility in order to achieve the word of the 
Custodian of the Two Holy Mosques King Salman bin 
Abdulaziz Al Saud, “You are partners in development,” and 
to consolidate its values, which are an integral part of this 
policy to build generations, and social and economic support 
for the community. 
 

This policy aims to achieve the following: 
1. Commitment to international standards represented in 

the good implementation of social responsibility as a 
long-term investment that benefits the company and its 
stakeholders. 

2. Achieving sustainable development for society in 
general, and for company employees in particular. 
 

3. Increasing the loyalty of stakeholders, especially that they 
tend to prefer companies interested in social 
responsibility. 

4. Support and encourage various social projects . 
 

5. Streamlining the Company’s CSR activities to achieve a 
positive impact on external environments. 

ــة  ▪ ــتدامةالتنميــ اإليفرررراء باحتياجررررات الحاضررررر دون  وتعنرررري :المســ

 األجيال القادمة. إحتياجات القصور في تلبية

 
أفرررراد أو مجموعررة مرررن األفررراد الرررذين  وتعنرري :أصــحاا المحـــلحة  ▪

يتررأثروا بررلجراءات وأهررداف  يكررون لهررم تررأثير علررى الشررركة، أو قررد

 وسياسات الشركة.

 

 

 الغرض وأهداف السياسة : أوالا 

المسؤولية   في مجال  أعمالها  أداء  وتطوير  لتعزيز  الشركة    اإلجتماعيةتسعى 

لكلمة خادم    تحقيقا  وما يندرج تحتها من أهداف تتمثل في رفع مستوى المسؤولية  

الشريفين "  الحرمين  آل سعود  العزيز  عبد  بن  سلمان  في    الملك  شركاء  أنتم 

من هذه السياسة لبناء وصناعة ال يتجزأ    ا  "، ولترسيخ قيمها التي تعد جزءالتنمية

 .للمجتمع واإلقتصادي اإلجتماعي األجيال وتحقيق الدعم 

 

 

 :هذه السياسة إلى تحقيق ما يليوتهدف 

اإلجتماعية   .1 المسؤولية  المتمثلة بحسن تطبيق  الدولية  بالمعايير  اإللتزام 

 . المصالحكلستثمار بعيد المدى يعود بالنفع على الشركة وأصحام 
 

 

 

عام،   .2 بوجه  للمجتمع  المستدامة  التنمية  الشركة تحقيق  بوجه   وموظفي 

 خاص.
 

أصحام   .3 والء  توجه  ، المصالحزيادة  ظل  في  لتفضيل هم  خصوصا  

 الشركات المهتمة بالمسؤولية اإلجتماعية.

 

 . اإلجتماعية المختلفةدعم وتشجيع المشاريع  .4

 

للشركة لتحقيق تأثير إيجابي على   اإلجتماعيةتبسيط أنشطة المسؤولية   .5

 الخارجية.   ةالبي
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6. Strengthening and maintaining leadership in CSR and 
promoting CSR practices. 
 

7. Enhancing transparency of CSR activities through non-
financial reporting and disclosure in compliance with 
global standards; and monitoring CSR efficiency. 

 

Second: CSR Governance Structure 
 

 
 
 

 

Third: Areas of Focus 
The Company shall focus its efforts on the field of social 
responsibility through sustainable initiatives and projects, in 
line with the Company's ambitions, resources and societal 
needs. These areas include the following: 
1. Providing support to the programs of charitable and civil 
societies in the countries where the company operates in, in 
accordance with the applicable regulations. 
2. Cooperating with universities and academic institutions, 
providing opportunities for cooperative training, supporting 
education programs and research and field studies aimed at 
achieving an added value for the Company and society. 
3. Participation in founding, participating in or supporting 
the establishment and operation of social, charitable or health 
centers. 

اإلجتماعية للشركة تعزيز والمحافظة على الريادة في أنشطة المسؤولية   .6

 وتشجيع ممارساتها. 
 

من خالل إعداد    ةللشرك  اإلجتماعيةتعزيز الشفافية في أنشطة المسؤولية    .7

ومراقبة    ،التقارير غير المالية واإلفصاح بما يتوافق مع المعايير العالمية

 .ةللشرك اإلجتماعيةكفاءة المسؤولية 
 

ا   اإلجتماعية هيكل حوكمة المسؤولية : ثانيا

 

 
 

ا   : مجاالت التركيز ثالثا
المسؤولية    الشركةستقوم   مجال  في  جهودهما  خالل   اإلجتماعيةبتركيز  من 

ومواردها  الشركة  وموحات  مع  تتماشى  مستدامة،  ومشاريع  مبادرات 

 : مايليالمجتمعية، ومن هذه المجاالت  واإلحتياجات

 

عمليات الشركة   دولتقديم الدعم لبرامج الجمعيات الخيرية واألهلية في   .1

 المعمول بها.  لألنظمةوفقا  
 

 

التدريب   .2 فرص  وتقديم  األكاديمية  والمؤسسات  الجامعات  مع  التعاون 

التعاوني ودعم برامج التعليم والدراسات البحثية والميدانية الهادفة لتحقيق  

 والمجتمع.قيمة مضافة للشركة 

 
 

المراكز  .3 وتشغيل  إلنشاء  الدعم  أو  المشاركة  أو  التأسيد  في  المشاركة 

 أو الخيرية أو الصحية. اإلجتماعية
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4. Sponsoring educational, health, economic and 
environmental events, programs and activities. 
 

5. Maintaining the environment, health, safety and security 
of the Company in accordance with the highest international 
practices and standards applied in this regard. 
 

Fourth: Dimensions of CSR 
 

The provisions of this Policy apply to all stakeholders and 
direct beneficiaries of the company’s activities, as follows: 
 
A) Responsibility Towards Shareholders: 
▪ Maximizing the value of the stock and achieving the 

maximum profit possible. 
▪ Work in accordance with the principle of disclosure and 

transparency that guarantees the company's commitment 
to disclose material information to shareholders and 
stakeholders in accordance with the regulations and 
instructions of the Capital Market Authority. 

▪ Protection of the company's assets, and the right to 
obtain adequate information on the company's 
performance. 

▪ Treating shareholders fairly without discrimination. 
 

B) Responsibility Towards Employees: 
• Securing a fair and safe work environment for employees 
that enables them to perform their job duties and helps them 
contribute to improvement and development. 
• Working to grant incentives to employees to enhance their 
job loyalty and maintain professional competencies. 
• Strengthening the principle of freedom to express ideas in 
accordance with recognized ethical and code of conduct and 
enabling employees to freely participate in decision-making. 

والصحية  الرعاية   .4 التعليمية  واألنشطة  والبرامج    واإلقتصادية فعاليات 

 والبي ية. 
 

 

على   .5 واألمنالحفاظ  والسالمة  والصحة  وفق  البي ة  الشركة  ألعلى في  ا  

 . الممارسات والمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن
 

ا   : أبعاد المسؤولية رابعا

والمستفيدين المباشرين    المصالحعلى جميع أصحام  تسري أحكام هذه السياسة  

 شطة الشركة وذلك على النحو اآلتي:من أن

 

 : المساهمينالمسؤولية تجاه   ( أ

 تعظيم قيمة السهم وتحقيق أقصى ربح ممكن.  •
 

الشركة  • إلتزام  تضمن  التي  والشفافية  اإلفصاح  لمبدأ  وفقا   العمل 

باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحام المصالح  

 حسب لوائح وتعليمات هي ة السوق المالية. 

 

 

حماية أصول الشركة، والحق في الحصول على المعلومات الكافية  •

 . عن أداء الشركة
 

 

 المساهمين دون تمييز. التعامل العادل مع  •
 

 

 المسؤولية تجاه الموظفين:  (ا

الواجبات  • أداء  من  تمكنهم  للموظفين  وآمنة  عادلة  عمل  بي ة  تأمين 

 الوظيفية، وتساعدهم على المساهمة في التحسين والتطوير.
 

 

الوظيفي والمحافظة والئهم للموظفين لتعزيز  منح حوافزالعمل على  •

 على الكفاءات المهنية.
 

األفكار   • إبداء  حرية  مبدأ  والمهنية   وفقا  تعزيز  السلوكية  للقواعد 

في   المشاركة  حرية  من  الموظفين  وتمكين  عليها،   إتخاذالمتعارف 

 القرارات. 
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• Holding specialized workshops to listen to the opinions of 
the employees in the company and discuss with them the 
issues and topics that are the subject of important decisions. 
 

• Encouraging the development initiatives and proposals 
submitted by the employees. 
• Preparing training programs for all employees without 
discrimination and encouraging them to join, so that these 
programs contribute to improving their abilities and 
professional skills. 
• Equality and non-discrimination between employees for 
any considerations whatsoever. 
 

• Ensure that code conduct for managers and employees are 
applied to comply with sound professional and ethical 
standards. 
• Establishing a social solidarity fund in the company for the 
purpose of providing financial support to eligible employees 
in cases of emergency or cases resulting from financial 
hardship in accordance with the company's internal controls 
and policies. 
 

C) Responsibility Towards Society & Environment: 
 

The Company realizes that it is responsible in its operations 
and dealings with society, and the company is based on taking 
this responsibility into consideration as part of the process of 
making its strategic decisions, as it always seeks to: 

• Provide support and assistance as much as possible 
to charitable, social and development institutions in 
order to improve the standard of living of members 
of the community in which they operate. 

 
• Contribute to support and create job opportunities 
for the people of this community. 
 

الموظفين في الشركة  آراءعقد ورش عمل متخصصة لإلستماع إلى  •

 ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. 

 
 

 ت والمقترحات التطويرية التي يقدمها الموظفين. تشجيع المبادرا •
 

 

 

وتشجيعهم  • تمييز  دون  الموظفين  لجميع  التدريبية  البرامج  إعداد 

بها، بحيث تكون تلك البرامج للمساهمة في تحسين قدراتهم  لإللتحاق

 .ومهاراتهم المهنية
 

 

 كانت.   إعتباراتالمساواة وعدم التمييز أو التفريق بين الموظفين ألي   •

 
للمديرين والموظفين بحيث   تطبيق قواعدالتأكد من   • المهني  السلوك 

 . السليمة تتوافق مع المعايير المهنية واألخالقية

 

تقديم الدعم المالي بالشركة لغرض  صندوق تكافل إجتماعي    تأسيد •

المستحقين وذلك في حاالت الطواريء أو الحاالت الناتجة للموظفين 

 . لضوابط وسياسات الشركة الداخليةوفقا   عن العسر المالي
 

 

 

 :والبيئة المسؤولية تجاه المجتمع (ت
 

 

وتقوم الشركة   أنها مسؤولة في عملياتها وتعامالتها مع المجتمع،بتدرك الشركة  

هذه   أخذ  كجزء    المسؤوليةعلى  اإلعتبار  إتخاذ    منبعين   قراراتهاعملية 

 فهي تسعى دائما  إلى: ،اإلستراتيجية

 
 

 

الخيرية  • للمؤسسات  المستطاع  قدر  والمساعدة  الدعم  تقديم 

ألفراد    واإلجتماعية المعيشي  المستوى  تحسين  أجل  من  والتنموية 

 .المجتمع الذي تعمل فيه
 

 
 

 المجتمع.  ألبناء هذافرص عمل  وخلقالمساهمة في دعم   •
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The Company also is aware that its activities have an 
impact on the environment, therefore, it will: 

• Attempting to reduce that impact whenever 
possible. 
• To ensure that the resources used in its activities are 
sustainable and recyclable, and that they are used 
effectively with the least amount of waste. 
• To ensure that its suppliers and contractors adopt 
the same objectives. 
 
 

• Supporting efforts aimed at developing clean or 
environmentally friendly applied methods and 
programs. 

 

 

D) Responsibility Towards Customers: 
 

▪ Providing products and services with high quality and 
reasonable prices, while ensuring transparency and 
accuracy in advertising, and providing clear guidelines on 
products. 

▪ Listening to Customers’ complaints and addressing 
them through the relevant departments in the 
company. 

▪ Respecting the Customer's privacy by preserving 
his personal data and taking measures to ensure 
that it is not used by others. 

▪ Establishing a good relationship with Customer to 
achieve mutual benefit for both parties. 

E) Responsibility Towards Suppliers : 
 

▪ Giving priority to working with local suppliers to 
contribute to building a strong and sustainable national 
economy . 

▪ Communicate with the company's suppliers in order to 
improve the level of service . 

 ستعمل على: تأثير على البيئة، لذلك  ألنشطتهابأن  الشركة تعلمكما 

 

 عمليا .محاولة تقليص ذلك التأثير كلما أمكن  •
 
 

على أن تكون الموارد المستخدمة في أنشطتها مستدامة وقابلة   العمل •

 . بفعالية مع أقل قدر من الهدر إستخدامهاأن يتم ، وللتدوير
 

 

 تعمل على أن يكون مورديها ومقاوليها يتبنون المقاصد ذاتها. أن  •
 

 
التطبيقية  • والبرامج  األساليب  تطوير  إلى  تهدف  التي  الجهود  دعم 

 الصديقة للبي ة.النظيفة أو 

 
 

 

 :العمالءالمسؤولية تجاه   (ث

تقديم المنتجات والخدمات بجودة عالية وأسعار مناسبة مع الحرص  •

على الشفافية والدقة في اإلعالن عنها، وتقديم إرشادات واضحة بشأن 

 المنتجات. 
 

 

  المختصة ومعالجتها من خالل اإلدارات    لشكاوى العمالءاالستماع   •

 في الشركة. 

 

 الشخصية  حترام خصوصية العميل من خالل المحافظة على بياناتهإ •

 ستخدامها من قبل الغير.إواتخاذ إجراءات تضمن عدم  
 

 
 

 . للطرفينإقامة عالقة جيدة مع العمالء بما يحقق المنفعة المتبادلة  •

 
 

 المسؤولية تجاه الموردين:  ( ج

بناء  • في  للمساهمة  المحليين  الموردين  مع  للعمل  األولوية  إعطاء 

 قتصادي ووني قوي ومستدام.إ
 
 

 التواصل مع موردي الشركة بغرض تحسين مستوى الخدمة. •
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▪ Commitment to concluded contracts and payment of 
dues within the agreed deadlines . 
 

▪ Commitment to the rules of fair and honest competition. 

F) Responsibility Towards Competitors : 
 
▪ Commitment to the rules of fair competition, and not to 

harm any competitor . 
▪ Obligation to refrain from engaging in all forms of 

corruption and bribery in order to obtain illegitimate 
preferential advantages when submitting offers or 
delivering products or projects . 

▪ Commitment to all responsible competition practices 
that do not harm the consumer, the environment, the 
community or other stakeholders. 

G) Responsibility for Market  

▪ Supporting those segments and industries which 
contribute to further diversification of the economy and 
are driving it to innovative development. 

▪ Supporting its local and international expansion through 
communicating and focusing not only on the current 
economic growth potential, but also on its vision of 
their needs for successful social and economic 
development in the future. 

 

Fifth: Implementation 
 
1  .The responsibility for implementing this Policy rests with 
the ESG Steering Committee,  which is responsible, amongst 
other things, for the following : 

A- Preparing plans and programs for social 
responsibility to align with the short and long-term 
vision and business plan. 
 

 .وتسديد المستحقات في اآلجال المتفق عليها اإللتزام بالعقود المبرمة •
 

 بقواعد المنافسة العادلة والنزيهة. اإللتزام •

 
 

 : المنافسينالمسؤولية تجاه   ( ح

 اإللتزام بقواعد المنافسة النزيهة، وبعدم اإلضرار بأي منافد.  •
 
 

والرشوة • الفساد  أشكال  كافة  ممارسة  عن  باإلمتناع  بهدف   اإللتزام 

 الحصول على ميزات تفضيلية غير مشروعة عند التقديم للعروض

 . أو تسليم المنتجات أو المشاريع
 

 

تقاإللتزام   • التي  المسؤولة  المنافسة  ممارسات  عدم تبكافة  ضي 

البي ة أو  بالمستهلك،  أصحام أو    ،اإلضرار  من  وغيرهم  المجتمع 

 المصالح. 

 

 السوق   تجاهالمسؤولية   ( خ
 

تنويع  د • زيادة  في  تساهم  التي  والصناعات  القطاعات   اإلقتصادعم 

 ودفعه نحو التنمية المبتكرة. 

 

المحلي والدولي من خالل التواصل والتركيز ليد   توسع السوقدعم   •

الحالية االقتصادي  النمو  إمكانات  على  بلفقط  رؤيته   أيضا    ،  على 

 المستقبل. الحتياجاته لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية ناجحة في

 
 

ا   : تنفيذ السياسة خامسا

على   .1 السياسة  هذه  تنفيذ  مسؤولية  التوجيهية  تقع  اللجنة  للحوكمة  عاتق 

والبي ية،   من  اإلجتماعية  مسؤولياتها  والتي  إلى  إضافة   مسؤولياتها 

 :األخرى ما يلي

اإلجتماعية -أ المسؤولية  وبرامج  خطط  الرؤية   إعداد  مع  للتوافق 

 قصيرة ووويلة المدى وخطة العمل.
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B- Supervising all social responsibility activities 
within the Company and making recommendations 
regarding the diversity of social responsibility 
programs and activities . 
 

C- Activating the Company’s website and all the 
company’s accounts on social media and using them 
as an effective tool to demonstrate the company’s 
efforts in the field of social responsibility . 
E - Communicate with the relevant authorities that 
sponsor social responsibility programs and activities 
to know their needs to support the company . 

 

F- Activating the company's employees' 
participation in social activities and voluntary work . 
 
G- Submit periodic or annual reports to the Board 
of Directors regarding the actions taken in the field 
of social responsibility in the company . 
 

H- Submitting a recommendation regarding the 
proposed annual budget for social responsibility 
programs . 

 

2 .  The Board of Directors monitors the social responsibility 
programs in line with this policy and its objectives approved 
by the General Assembly . 
 

3. The Board of Directors Review and approve charitable 
donations related to social responsibility work. 
 
 

Sixth: General provisions 
 

1. This Policy has been prepared based on Articles (88 and 
87) of the Saudi Corporate Governance Regulations 
issued by the Capital Market Authority in completion of 
the general framework for the Company’s Corporate 
Governance . 

الشركة -ا داخل  اإلجتماعية  المسؤولية  أنشطة  كافة   ،اإلشراف على 

 برامج وأنشطة المسؤولية اإلجتماعية. وتقديم التوصيات بشأن تنوع  
 

 

 
 

تفعيل الموقع اإللكتروني للشركة وكافة حسابات الشركة في مواقع   -ت

إلظهار جهود الشركة كأداة فع الة    ااإلجتماعي واستخدامهالتواصل  

 في مجال المسؤولية اإلجتماعية.

 
 

 

الجهات -ث مع  العالقة  التواصل  وأنشطة   ذات  برامج  ترعى  التي 

 حتياجاتها لدعم الشركة. إالمسؤولية اإلجتماعية لمعرفة 
 

 
 

 

والعمل   اإلجتماعيةبالشركة في النشاوات  تفعيل مشاركة الموظفين   -ج

 التطوعي.
 

 

لمجلد اإلدارة بشأن ما تم إتخاذه من   تقارير دورية أو سنويةتقديم   -ح

 بالشركة. إجراءات وأعمال في مجال المسؤولية اإلجتماعية

 
السنوية المقترحة لبرامج المسؤولية التوصية بشأن الميزانية  رفع   -خ

 اإلجتماعية.
 

 

 
 

 
 

اإلدارة   .2 مجلد  المسؤولية    بالرقابةيقوم  برامج  بما  اإلجتماعية  على 

 التي أقرتها الجمعية العامة. وأهدافها يتماشى مع هذه السياسة 

 

 

مراجعة وإعتماد التبرعات الخيرية المتصلة بأعمال يقوم مجلد اإلدارة ب .3

 المسؤولية اإلجتماعية.
 

 

 

 

 

 

 

ا   : أحكام عامةسادسا

( من الئحة حوكمة 88،87)للمادتين  تم إعداد هذه السياسة إستنادا    .1

إستكماال    الصادر عن مجلد هي ة السوق المالية  السعودي  الشركات

   .حوكمة الشركةالعام ل لإلوار
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2. The Company’s ESG Steering Committee is specialized 
in the periodical revision of this Policy, assessing 
effectiveness in achieving its purposes. This policy is 
subject to periodical updating and revision- when 
needed. Any suggested amendments shall be presented 
by the committee to the Board. The Board shall analyse 
and revise these amendments and submit 
recommendations for the approval of the Shareholders 
General Assembly.  

3. This Policy will be effective and enforceable from the 
date of its approval by the Company Shareholders 
General Assembly. 

 

4. Texts or rules, whatsoever, not stated in this Policy, will 
be subject to the application of the Saudi Companies’ 
Law, the Capital Market Authority and its Executive 
Regulations and decisions issued by the concerned 
bodies.  

 

5. This Policy has been drawn in Arabic and English texts. 
In case of any discrepancy or misinterpretation, the 
Arabic text shall prevail.  

 

6. This Policy will be published, after an approval by the 
Shareholders General Assembly, in the company website 
or via any other means for enabling the shareholders, the 
public and the stakeholders to review it. 

مدى  وتقييم السياسة لهذه الدورية  بالمراجعة  اللجنة التوجيهية تختص .2

خضع هذه السياسة وت منها، المتوخاة األغراض تحقيق في فاعليتها

 أي عرض ويتم   -عند الحاجة    -للتحديث والمراجعة بصفة دورية  

 يقوم الذي اإلدارة، مجلد  على اللجنة  قبل من مقترحة تعديالت

 العمومية للجمعية بها ويوصي المقترحة التعديالت ومراجعة بدراسة

 عتمادها. إل للمساهمين

 
من  ادهاعتمإ ريخ تا نم إعتبارا  سريان هذه الالئحة والعمل بها  يبدأ   .3

 الجمعية العامة للمساهمين في الشركة .

 

الالئحة  أبش  يرد  لمما  كل   .4 نظام طبق عليه  ينه نص أو حكم في هذه 

ولوائحه   المالية  السوق  هي ة  ونظام  ولوائحه  السعودي  الشركات 

األساس   الشركة  ونظام  الجهات والالتنفيذية  من  الصادرة  قرارات 

 المختصة. 

 

السياسة   تحرر .5  وجود  حالة  وفي   واإلنجليزية،  العربية  باللغتين  هذه 

 . العربية  الصياغة في ماذكر يعتمد بينهما تعارض أي

 

 

على من الجمعية العامة للمساهمين  الالئحة بعد إعتمادها    ه يتم نشر هذ .6

لتمكين أخرى  وسيلة  أي  من خالل  أو  للشركة  اإللكتروني   الموقع 

 .عليها اإلوالع من المصالح وأصحام والجمهور المساهمين

 

 


	22e72e2bb8eb70540166db8c6554fa5641e3c8b48d68b04697155d9033f8a01a.pdf
	dbc553530cf6c86b5b3451e05fdf48243f00d5643ad38ee2c6641333a0b28f48.pdf
	dbc553530cf6c86b5b3451e05fdf48243f00d5643ad38ee2c6641333a0b28f48.pdf
	0055982a91c69a72e4f28fd7548cb3c291d4e9c0072fc44abc77209ecaef6585.pdf
	6cfae5f749ca83a94f66d803178242f8c8b8efdba447d1b8fe8d45516ec9fbc5.pdf
	39eb2a912c419d5ef10ac2995d9d09d9e590beaad4d0e44aac410e625aebc8fd.pdf
	39eb2a912c419d5ef10ac2995d9d09d9e590beaad4d0e44aac410e625aebc8fd.pdf
	39eb2a912c419d5ef10ac2995d9d09d9e590beaad4d0e44aac410e625aebc8fd.pdf
	39eb2a912c419d5ef10ac2995d9d09d9e590beaad4d0e44aac410e625aebc8fd.pdf
	39eb2a912c419d5ef10ac2995d9d09d9e590beaad4d0e44aac410e625aebc8fd.pdf
	39eb2a912c419d5ef10ac2995d9d09d9e590beaad4d0e44aac410e625aebc8fd.pdf




	22e72e2bb8eb70540166db8c6554fa5641e3c8b48d68b04697155d9033f8a01a.pdf
	22e72e2bb8eb70540166db8c6554fa5641e3c8b48d68b04697155d9033f8a01a.pdf

