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 والعشرينالتاسعة العامة العاديةإلى الجمعيةوالمقدم
 في اجتماعها المقرر لهصافوال مجموعة لمساهمي 

م ١٥/٤/٢٠٠٦هـ الموافق ١٧/٣/١٤٢٧السبت  الساعة الخامسة من عصر يوم 
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 : رئيس مجلس اإلدارةكلمة 

آلـه وصـحبه    وعلى   لين واألخرين    األو سيدأشرف خلق اهللا محمد بن عبد اهللا        بسم اهللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على        
 .  أجمعين

 أعزائي مساهمي ومساهمات مجموعة صافوال 
 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

 

 علـى ما حققته مجموعتكم من إنجـازات و      على  كره  بحمد اهللا وش  م  ٢٠٠٥للعام المالي   مجلس اإلدارة   تقرير  أبتدر  لي أن   يطيب  
منطقـة  داخل المملكة وفـي      ة متميز ةريادي مكانةً   تحقق استطاعت من خاللها أن       والتيبالنجاحات  حافلة  ال تهامسيرل مواصلتها

 .الشرق األوسط
 

 مليـار   ١,٨ريال إلـى    مليار  من    مجموعة  التفع بذلك رأسمال    لير،  ثالث مرات  المجموعة   سمالزيادة رأ م  ٢٠٠٥شهد عام   لقد  
 عـام المـرتين خـالل     لمساهمي المجموعة    أسهم مجانية    نحمن طريق   تمت هذه الزيادة ع   حيث  ،  %٨٠نسبتها  ريال أي بزيادة    

 .  أسهم حقوق األولويةاالكتتاب فيعن طريق الثالثة مرة الوم ٢٠٠٥المالي 
 

الستراتيجية المجموعة المعلنة والتي ترمي إلى االستمرار في منح أسهم مجانيـة علـى مسـاهمي                وفي نفس السياق ، وتطبيقاً      
 وتوجه استراتيجي عام للمجموعة، فقد أوصى مجلس اإلدارة بزيادة رأسمال المجموعة مـن              المجموعة وبصفة دورية كسياسة   

، ليرتفع بذلك عدد     أسهم مملوكة  ثالث وذلك عن طريق منح أسهم مجانية بمقدار سهمين لكل            مليار ريال  ٣ ىريال إل  مليار   ١,٨
عرض هذه التوصية على الجمعية العامـة غيـر         بعد  . %٦٦ أي بزيادة     مليون سهماً  ٦٠ مليون سهم إلى   ٣٦أسهم الشركة من    

 .بعد أخذ موافقة الجهات المختصة وفقاً للنظامو للمجموعةالعادية 
 

، هذا باإلضافة إلى دخول المجموعة      العقار وقطاع االمتياز  قطاع  ين للمجموعة هما    جديدقطاعين  كما تم خالل هذا العام إطالق       
، وتـأتي   في ثنايا هذا التقرير   بالتفصيل  ل تطوراتها مع أداء القطاعات األخرى       ناوو سيتم ت   ألول مرة    تفي نشاط البتروكيماويا  

والتي انطلقت في كل مـن مصـر وإيـران          داخل المملكة وخارجها    للتوسع   المجموعة   ةكل هذه الجهود منسجمة مع استراتيجي     
 .  والصين والجزائر ودول الخليجواألردن والمغرب والسودان وكازاخستان 

 
مـن التخطـيط    زيـد   إلـى م  األمر الذي يحتاج    والمسئولية  رك تماماً أن هذا التوسع ُيلقي على عاتقنا مزيداً من التحدي            ندإننا   

مجموعتكم من نتائج   ونحن إذ نحمد اهللا تعالي على ما حققته         . والمتابعة الدقيقة لهذه األعمال حتى تحقق األهداف التي ُرسمت لها         
وصوالً  من السبق    اًلتحقيق مزيد واألداء المتميز   المخلص   تعالى أن يوفقنا للعمل   هللا سبحانه و  ل ا أ، نس م٢٠٠٥العام   لمتميزة خال 

   . ألهداف المجموعة بما يكفل استمرارية نهجها في تحقيق أعلى عائد ربحي لمساهمينا وخدمة المجتمع
 

خـالل العـام    مسيرة نجاحاتها وتميزها    وعتكم  مجمأن تواصل   الكبيرة، أسأل اهللا    وإنني إذ أشارككم هذه النتائج وهذه اإلنجازات        
 . وفي المستقبل٢٠٠٦المالي 

 
 واهللا ولي التوفيق

 
 عادل محمد فقيه

 رئيس مجلس اإلدارة
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 : عضو مجلس اإلدارة المنتدبكلمة 

 واستن الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجه
 .سنته إلى يوم الدينب
 المحترمين  مجموعة صافوال خواني وأخواتي مساهمي إ

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
 

عكس النجاح الكبير والمتميز الذي حققته م والذي ٢٠٠٥للعام المالي للمجموعة تقرير السنوي ال من خالل  بكمألتقيأن يسرني 
م ٢٠٠٥نتائج مالية متميزة لعام  بتحقيق -فضل اهللا  ب–هذا النجاح جت مجموعتكم مجموعتكم في كافة األصعدة، حيث تو

 بنسبة مليار ريال أي ١,٢بلغت  صافية أرباحاً قياسية - والحمد هللا –هذه النتائج أظهرت  ولقد، م٢٠٠٤مقارنة بنتائج عام 
 مليار ريال بنسبة ٦,٨لهذا العام ) الموحدة (بلغت مبيعات المجموعة كما، ٢٠٠٤مقارنة بالعام المالي % ١٣٩ قدرها ارتفاع

م أي بزيادة ٢٠٠٤ لعام  رياال٢٥ً م مقابل٢٠٠٥ رياالً لعام ٤٠ السهم ربحوبلغ  ،م٢٠٠٤مقارنة بعام % ٢٢ارتفاع بلغت 
، نجحت المجموعة في إدارة محفظة استثمارية بشكل متميز وحققت من خاللها م٢٠٠٥وضمن إنجازات العام %.  ٦٠نسبتها 

 .م٢٠٠٥أرباحاً جيدة ساهمت في زيادة ربحية المجموعة لعام 

مساهميها  التي تلبي طموحات القياديةادي بين الشركات المساهمة على وضعها الريالمجموعة حافظت ، من جانب آخر
 بلغو ،م٢٠٠٥ميها للعام على مساهبصرف أرباح ربع سنوية بصورة منتظمة المجموعة ، حيث قامت والمجتمع الذي تعمل فيه

قدرها  مليون ريال، وسيتم توزيع أرباح عن الربع الرابع ٢٧٠عن الثالث أرباع األولى المجموعة صرفه لمساهمي ما تم 

موافقة الجمعية على توصية أخذ وذلك بعد  مليون سهم ٣٦الـ عن  للسهم الواحد وذلك ) ريال٣بواقع ( مليون ريال ١٠٨
لعام الموزعة ليصل بذلك إجمالي األرباح .  مليار ريال٣ مليار ريال إلى ١,٨وعة من المجلس المتعلقة بزيادة رأسمال المجم

   .  مليون ريال٣٧٨ مبلغ ٢٠٠٥
 

 دارة على مشاركة المجموعة بمبلغاإلوضمن استراتيجية المجموعة الرامية إلى الدخول في مشاريع واعدة وافق مجلس 
 ".االقتصاديةدينة الملك عبد اهللا م" المساهمة التي ستتملك وتدير نشاط المؤسسين في رأسمال الشركةضمن ريال  مليون ٣٥٠

 
خالل العام المالي متميزة إنجازات ونجاحات قد شهدت ميع قطاعات المجموعة بفضل اهللا كما أود أن أشير هنا إلى أن ج

 يهامن أجل خدمة مساهما قصارى جهده التزام المجموعة ببذللكم يسرني أن أؤكد ، اإلنجازاتهذه وامتدادا ل .٢٠٠٥
قيم االلتزام بألنشطتنا واالستراتيجي نى التخطيط تبمواصلة  وذلك من خالل. الذي نعمل فيهالمجتمع في تنمية المساهمة و

أعمال الشفافية واإلفصاح في كل ما نقوم به من االلتزام بمبدأ على حرصنا نجدد نؤكد وكما ، ناتعامالت وأخالقيات راسخة في
 .كل الجهات ذات العالقةهمينا وعمالئنا وتجاه مسا

 

صافوال والمجالس الفرعية   مجموعة  ، قام مجلس إدارة     ألنشطتهالمدروس  امن جانب آخر وضمن جهود المجموعة في التخطيط         
 اًزيـد م والتي من المتوقع أن تحقق المجموعة من خاللها م٢٠٠٦العام المالي   وموازنة  خطة  لها بإعداد وإقرار    للشركات التابعة   

 عاقـدين العـزم علـى       صـافوال ننا في   أكما أود أن أؤكد ب     .  وأصولها وحقوق مساهميها   هامبيعاتتها وحجم   ربحيمن النمو في    
المؤشرات والتوجهـات   لمجموعة و األهداف االستراتيجية ل  الواعدة والتي تنسجم مع     النشاطات  مواصلة خططنا االستثمارية في     

 . بالدناالقتصاد العامة 
 

تجدون في تقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراقبي الحسـابات         م  ٢٠٠٥ نتائج أداء الشركة خالل العام المالي        طالع على   ولإلهذا  
 . م٢٠٠٥والقوائم المالية تفصيالً وافياً للتطورات واإلنجازات التي تم تحقيقها في كل قطاٍع من قطاعات المجموعة خالل العام 

 

 . الكراميوفقنا لخدمة مساهمينا دنا ويكلل مساعينا بالنجاح وأن ونسأل اهللا عز وجل أن يبارك في جهو
 ،،،وفقنا اهللا وإياكم لما فيه الخير والسداد

 عبد الرؤوف محمد مناع. د
 عضو مجلس اإلدارة المنتدب 
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 المحترمين   السادة مساهمي مجموعة صافوال 
  وبركاته،السالم عليكم ورحمة اهللا 

 

 -ستعرض معكم والعشرين ليالتاسعة  الجمعية العامة العادية كم فـي اجتماعيرحب بوال أن مجلس إدارة مجموعة صاف يسر
ويسره أن يضع بين يديكم التقرير  هذا .م٢٠٠٥لي خالل العام الماالمجموعة  أداء -م ٢٠٠٥ لعام السنويتقريره من خالل 

 للمجموعة )المدققة(لحسابات الختامية ير السنوي اويتضمن التقر .م٣١/١٢/٢٠٠٥السنوي للمجموعة للعام المالي المنتهي في 
الذي م ٢٠٠٥للعام المالي تقرير مجلس اإلدارة و، حسابات المجموعةمراجعي  وتقرير ،مع إيضاحاتهام ٢٠٠٥المالي للعام 

 :أدناهكما هو مبين لمختلفة  اوأعمالها التجاريةها الرئيسية قطاعاتالمجموعة ويتضمن أداء 
  

 وت الطعام قطاع زي: أوالً
شركة صافوال لزيوت   (شركة عافية العالمية    تدير مجموعة صافوال نشاطها في قطاع زيوت الطعام من خالل شركتها الفرعية             

تقود شركة عافيـة    و. نوسعوديمساهمون  بقية الحصص   بينما يملك   لمجموعة صافوال   % ٩٠,٦والمملوكة بنسبة   ) الطعام سابقاً 
عافيـة  نجحـت   ولقد  . مية الرائدة في مجال زيوت الطعام     إحدى الشركات العال  عى ألن تكون    تسقطاع زيوت الطعام و   العالمية  
مليون طن متري وذلك من خالل شركاتها        لهذا العام  تحقيق أكبر إنجاز لها حيث بلغ حجم مبيعاتها          فيم  ٢٠٠٥في عام   العالمية  

 . وشمال أفريقيا وعدد من دول آسيا سوقاً في منطقة الشرق األوسط ٣٠الفرعية السبع والتي تغطي أكثر من 
 

بدخولها السوق السودانية الواعدة    المكانة   ههذ) إلى شركة مساهمة مقفلة   مؤخراً  التي تحولت   (عززت شركة عافية العالمية     كما  
 .م٢٠٠٥ بدأ إنتاجه التجاري في ديسـمبر        والذي  نتاج زيوت الطعام    إلمن خالل تأسيس شركة جديدة في السودان تدير مصنع          

إنهاء الدراسات الخاصة بمشروع شركة صافوال الجزائر وتواصل جهودها لتأسـيس           كذلك  العالمية  كما استطاعت شركة عافية     
 . حثيثةبخطًى وإنشاء مصنعها الشركة

 
، كمـا   م٢٠٠٤مقارنة بعـام    % ٣٢ونتيجة لهذه الجهود المتواصلة فقد حققت شركة عافية بفضل اهللا ارتفاعا في ربحيتها بلغ               

 .  في تعزيز وضعها الريادي التنافسي في مختلف األسواق التي تعمل بهانجحت
 

م وبزيـادة بلغـت   ٢٠٠٤مليار ريال لعام ) ٢,٣(مليار ريال مقارنة بـ) ٢,٩(م ٢٠٠٥بلغت مبيعات شركة عافية العالمية لعام       
م وبزيادة  ٢٠٠٤ن متري لعام    طألف   ٧٥٣طن متري مقابل     مليون ١,٠٠٣من خالل إنتاج وبيع     جاء هذا اإلنجاز    وقد  %. ٢٦

 %. ٣٣بلغت 
 

 : والخليجعافية العالمية بالمملكةمصنع ) أ
 وقد واصـلت شـركة عافيـة    .%١٠٠تدير شركة عافية العالمية نشاطها في المملكة ودول الخليج بشكل مباشر وتملكه بنسبة            

 مليون ريال إلى    ١١١عام حيث زادت الربحية من       نجاحها هذا ال   – بحمد اهللا    –ودول مجلس التعاون الخليجي     العالمية بالمملكة   
وبالرغم من الزيادة في أسعار المواد الخـام ومنافسـة المنتجـات المسـتوردة              هذا  %. ٨ مليون ريال أي بزيادة قدرها       ١٢٠

من المحافظة على وضعها الريادي في السـوق السـعودي،           -اهللا   بفضل -نت  وطرحها بأسعار منخفضة، إال أن الشركة تمكّ      
 %.٧٠يث بلغت حصتها من سوق زيوت الطعام بالمملكة ح
 

والتي ) العربي(التي تتصدر منتجات زيوت الذرة وعالمتها التجارية المعروفة         ) عافية(كما حافظت عالمتها التجارية الرئيسية      
 الشـركة بطـرح      فقد قامت   ، هذا ولتوفير مزيد من الخيارات للمستهلك     . ا الريادي متتصدر منتجات زيوت النخيل على وضعه     



 ٤

والذي عزز من الوضع التنافسي للشركة في شريحة زيوت دوار الشمس حيث تقود وتتصـدر الشـركة                 ) عافية إشراقة (منتج  
 . ها في هذه الشريحةيمنافسا

 
 :  إيران–شركة صافوال بهشهر ) ب

% ٤٩بنسـبة  إيـران والمملوكـة    –تقوم شركة عافية العالمية بنشاطها في إيران عبر شركتها الفرعية شركة صافوال بهشهر              
تقوم شركة عافية بإدارة وتشـغيل      وشركة بهشهر للتطوير الصناعي اإليرانية ،       بينما تملك الحصة الباقية     لشركة عافية العالمية    

م عـام  ٢٠٠٥يعتبر عـام    . بإيرانة اإليرانية وشركة مارجارين للتصنيعيالصناعبهشهر مصانع زيوت الطعام التابعة لشركة  
فـي عـام    % ٣٢مقارنـة مـع     من السوق اإليرانية    % ٣٨، حيث بلغت الحصة السوقية للشركة        لشركة صافوال بهشهر   النمو

 . مليون ريال١٠٦٤ت مبيعات الشركة كما بلغم، ٢٠٠٤
 

الشركات الصناعية الرئيسية في إيران بهدف      تكتل  م بعد   ٢٠٠٤كما انتهت بحمد اهللا حرب األسعار التي كانت قائمة خالل عام            
مـن التـدابير بهـدف       هذا وقد تبنت شركة صافوال بهشهر مجموعة        . قليل التكاليف اإلنتاجية لهذه الشركات وزيادة ربحيتها      ت

 مليـون   ٦٦لتصل إلى   مقارنة بالعام الماضي    في ربحية الشركة    جيدة  تخفيض التكاليف اإلنتاجية واإلدارية مما نتج عنها زيادة         
 .  وربحية الشركةأثاره على تمويل احتياجات الوضع االقتصادي بإيران و القطاع بدقة إدارةهذا وتتابع . م٢٠٠٥ريال لعام 

 
 :شركة صافوال سايم مصر) ج
ولقد حققـت   . متلك النسبة الباقية شركاء آخرون    يمن شركة صافوال سايم مصر، بينما       % ٩٢عافية العالمية نسبة    شركة  لك  تتم

نجاحات كبيرة لعمليات شركة صافوال سايم مصـر ، حيـث اسـتطاعت              حققتالشركة نجاحات كبيرة في السوق المصري،       
الشركة قيادة سوق زيوت الطعام والسمن النباتي بجمهورية مصر العربية مستفيدة من خبراتها وعالقاتها مع المستهلكين والتي                 

وقد توج هذا اإلنجاز    ). وةحل(بنتها خالل عشر سنوات من العمل الدؤوب والمتواصل ، كما نجحت في طرحها لمنتجها الجديد                
كما تحسنت ربحية الشركة    .  في جمهورية مصر العربية    سوق السمن النباتي  من  % ٥٠ذ الشركة على أكثر من      ااستحوبالكبير  

 . طن متريألف  ١٨٧مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى % ٣٠زادت المبيعات بنسبة وبشكل ملحوظ 
 

، قررت سايم داربي بيع حصتها لشركة عافية العالمية ، وقد يم داربي الماليزيةان مع شركة سابعد شراكة دامت عقد من الزم
%. ٩٢صافوال سايم مصر إلى شركة اكتملت بحمد اهللا إجراءات تملك هذه الحصة لترتفع بذلك حصة شركة عافية العالمية في 

 . مصر–عافية العالمية شركة  يجري حالياً تعديل اسم الشركة ليصبح ،لذلكونتيجة 
 
 :شركة عافية األردن) د

نجحـت شـركة عافيـة      . نوكاء آخر شرمن شركة عافية األردن بينما يملك بقية الحصص         % ٧٥تمتلك شركة عافية العالمية     
، ة الواعـدة  م في تعزيز حجم مبيعاتها في السوق األردنية وقد دخلت بنجاح السوق العراقية المجاور             ٢٠٠٥خالل العام   األردن  

 أثر كبير في عدم إحراز تقدم في أداء الشركة في السوق العراقية             ا العراق حالياً كان له    هامنية التي يعاني من   إال أن األوضاع األ   
 . لهذا العام

 
تحسـين العائـد علـى    مراجعة خططها واستراتيجياتها بهـدف  على حالياً تعكف إدارة شركة عافية العالمية    الجدير بالذكر أن    

 . م واألعوام التالية٢٠٠٦عام بتداء من  النشاط وذلك اامن هذاالستثمار 
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 :شركة صافوال المغرب )هـ
شركة ماليزية رائدة   (شركة قولدن هوب    من صافوال المغرب، بينما تمتلك النسبة الباقية        % ٦٠لك شركة عافية العالمية نسبة      تتم

م هو أول   ٢٠٠٥يعتبر عام    هذا و  .محلي والتي دخلت كشريك في هذه الشركة كبديل للشريك ال         ) الزيتية في مجال زراعة البذور   
وفي هذا الخصوص بلغ حجم مبيعات الشركة       . تدريجياًحجم مبيعاتها   ز  يتعزفي  الشركة  بدأت  عام لبدء التشغيل الكلي للمصنع،      

 مما جعل   ،%١٢ م محققة بذلك حصة سوقية بلغت نسبتها      ٢٠٠٤طن متري لعام    ألف   ١١طن متري مقابل    ألف   ٤٥لهذا العام   
على منتجات الشركة فقد تقرر رفع الطاقة اإلنتاجية للمصنع والتـي           ونتيجة لتنامي الطلب      يعمل بكامل طاقته اإلنتاجية    مصنعال

 .  ألف طن متري١٥٠م إلى ٢٠٠٧ ألف طن متري وبنهاية عام ١٢٠م حوالي ٢٠٠٦يجري حالياً تنفيذها لتصل بنهاية عام 
 

.  لهذا المشروعاً حقيقياًى حرب أسعار حادة من منافسين محليين والتي تمثل تحديتجدر اإلشارة إلى أن الشركة تتعرض حالياً إل
وعلى الرغم من هذه الصعوبات، إال أن ثقة إدارة الشركة وموظفيها كبيرة في تجاوز هذه المرحلة الحرجة، كما أن هناك 

 .  اهللاخطوات وتدابير جادة تبذل من أجل تخطي هذه الصعوبات في القريب العاجل بمشيئة 
 
 شركة صافوال كازاخستان ) و

. محلية بكازاخستانشركة من شركة صافوال كازاخستان بينما تملك النسبة المتبقية % ٩٠تمتلك شركة عافية العالمية نسبة 
وفي هذا الخصوص ، حققت . م هو عام انطالقة اإلنتاج التجاري للشركة وطرح عالماتها التجارية في السوق٢٠٠٥يعتبر عام 

واجهت ربحية %. ٥٠ ألف طن متري والذي يتزايد شهر بعد شهر بأكثر من ١٢شركة خالل هذا العام حجم مبيعات بلغ ال
زرع فيه تالذي مثيل والذي ضرب جنوب روسيا  خالل هذا العام نتيجة لفصل الجفاف الذي لم يسبق له اً كبيراًالشركة تحدي

ولكن بفضل اهللا تراجعت . م٢٠٠٥ الخام خالل الربع الرابع من عام الزيتسعر دوار الشمس، مما أدى إلى ارتفاع بذور 
م سيشهد ٢٠٠٦ أن عام أسعار الزيت الخام إلى أوضاعها الطبيعية في نهاية الربع الرابع نفسه وبدأت تزداد ثقة القطاع في

 في سوق زيوت الطعام ةهامش الربحية الذي تتمتع به منتجات الشركو الرتفاع حجم مبيعات الشركةنتيجة ربحية جيدة 
 .  ألف طن متري١٠٠ألف طن متري إلى  ٢٢الشركة رفع طاقتها اإلنتاجية من قررت ، كما بكازاخستان

 
 :شركة صافوال السودان) ز
بقية بينما يملك ) للعام الماضي% ٦٦مقابل (من حصص رأسمال شركة صافوال السودان % ٨٩عافية العالمية شركة لك تتم

م ٢٠٠٥ السودان قد بدأت إنتاجها التجريبي في منتصف عام –لجدير بالذكر أن شركة صافوال ا. آخرشريك الحصص 
م وذلك ٢٠٠٦وفي هذا اإلطار، يتوقع لهذا النشاط انطالقة كبيرة خالل العام . م٢٠٠٥وإنتاجها التجاري الفعلي في ديسمبر 

 وكذلك ةجم مبيعات متميز في سوق السودان الواعدوفقاً للخطط والدراسات التي وضعت للشركة لتسويق منتجاتها وتحقيق ح
  . أسواق الدول المجاورة

 

 مشاريع التوسع الجديدة ) ح
في مجال إنتاج زيوت الطعـام  وشرق أوربا ضمن مساعي القطاع للتوسع في منطقة الشرق األوسط وبعض دول أسيا وأفريقيا          

الشـرق األقصـى    دول شرق أوربا ومنطقة     رص االستثمارية في    بحثها عن الف  شركة عافية العالمية    والسمن النباتي، واصلت    
 مجلس إدارة شركة عافية قد وافق على تأسيس         الجدير بالذكر أن  . بجانب استثمارها الكبير الموجه لدول منطقة الشرق األوسط       

. نشاء مشاريع جديـدة   إلإما لتملكها أو    تم تحديدها   التي  ناك عدداً من الفرص      كمشروع جديد، كما أن ه     شركة صافوال الجزائر  
ومـن ثـم إعـادة      أعمـق   على هذه الفرص على أن تتم دراستها بشكل         -من حيث المبدأ     -مجلس مديري الشركة    ولقد وافق   

 . عرضها علي المجلس التخاذ القرارات النهائية بشأنها



 ٦

 
 :)أسواق بنده (قطاع التجزئة: ثانياً

من خالل شركتها الفرعية شركة العزيزية بندة المتحدة )  بندهأسواق(تدير مجموعة صافوال نشاطها في قطاع التجزئة 
المملكة نجاحاً ملحوظاً في العام اخل هذا القطاع دحقق ، حيث )عة صافوال وإحدى شركاتها الفرعيةالمملوكة بالكامل لمجمو(

 عن مبيعات عام %١٣,٥، وهو ما يمثل زيادة قدرها ألول مرة في تاريخ بنده ريال  مليار٢,١  همبيعاتتجاوزت وم ٢٠٠٥
م ٢٠٠٤مقارنة بعام % ٣,٤م بنسبة ٢٠٠٥كما ارتفع عدد الزبائن الذين زاروا المراكز التجارية للقطاع  خالل عام . م٢٠٠٤

 .   مع ارتفاع ملحوظ في متوسط كل عملية شراء
 

د فروع أسواق بنده في كافة أنحاء تقدماً ملموساً في برنامجه الهادف إلى زيادة عد - اهللا  بفضل–من جانب آخر حقق القطاع 
افتتاح أربع باإلضافة إلى م، ٢٠٠٥المملكة وقد تم بحمد اهللا افتتاح أول هايبربنده في جدة في مركز الجامعة بالزا في سبتمبر 

 .في كل من الرياض واإلحساءواحد فرع جدة وبمدينة فرعان ) سوبرماركت(فروع جديدة لبنده 
 

في مختلف بتواجد أسواقها أنها مازالت تحافظ على مركزها المتميز سلة بيع للتجزئة في المملكة وبأنها أكبر سلوتفخر بنده 
مناطق المملكة مثل الرياض والخرج وجدة والقصيم وكذلك المنطقة الشرقية وستعمل على تغطية مناطق جديدة في شمال 

 . وجنوب المملكة في المستقبل القريب إنشاء اهللا
 

حيث بدأت األعمال التأسيسية . توسعة وتطوير أنظمة المعلومات وإدارة اإلمداداتبدء تنفيذ مشروع  م،٢٠٠٥كما شهد عام 
 من التقنية وذلك لدعم أسواقنا مستوًى عاٍلفي الرياض بأنظمة متطورة للتوزيع  ومستودعات الرئيسية لبناء مجمع حديث لل

 . بنده المنتجات المختلفة في أسواقرفالحالية وخططنا التوسعية باإلضافة إلى تحسين مستوى تو
     

ة ، فقد حرص القطاع خالل هذا العام على تخصيص وتنفيذ عدد من يالثروة الحقيقالعاملين هم وانطالقاً من إدراكنا بأن 
لقطاع البرامج التدريبية والتأهيلية التي تهدف إلى تطوير وتحسين قدرات موظفي القطاع، ونتيجة للتوسعات التي طرأت على ا

 .م٢٠٠٥نهاية العام  بموظف ٢٠٧٠أكثر من فقد استطاع القطاع أن يرفع عدد الموظفين السعوديين إلى 
 

م ٢٠٠٦خالل الربع األول من عام سيقوم القطاع .. لمستقبل بخطى ثابتة  إلى اة لمسيرة القطاع التوسعية والتقدمومواصل
الطريق الدائري على والذي سيكون في موقع استراتيجي " مولرمال ال"، األول في "هايبربنده"لـ بافتتاح سوقين جديدين 

يتوقع أن على طريق الملك عبد العزيز والذين في شمال مدينة جدة " مولالروشان "الثاني في و.. الرياض مدينة الشرقي في 
 في مختلف أنحاء )سوبرماركت(ه أسواق جديدة لبندم افتتاح ستة ٢٠٠٦خالل العام المالي سيتم كما .   للقطاع قيمة كبيرةايضيف
 .المملكة

 
 ألف متر مربع في ١٢، حيث سيفتتح القطاع هايبربنده بمساحة ه خارج المملكةاستثماراتأول  الجدير بالذكر أن القطاع قد بدأ

 .م٢٠٠٦مركز دبي فيستفال سيتي وذلك خالل الربع الثاني من  عام 
 

 : قطاع العقارات: ثالثاً 
 تأجير وإدارة األسواق التجارية   ، وحيث أن عمليات تطوير و     ٢٠٠٤م المالي   قطاع التجزئة حتى نهاية العا    لبعاً  هذا النشاط تا  كان  
م فصل نشاط ٢٠٠٥عام من  تجربة معقدة تتطلب التركيز وتفعيل الخبرات المحترفة، فقد قرر مجلس إدارة المجموعة بداية            هي

يضم قطاع العقار نخبة من األسواق      و". قطاع العقار " و  " قطاع التجزئة  "ما مستقلين ه   نشاط التجزئة وتكوين قطاعين    عنالعقار  
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، ويعمل القسم أيضـا علـى       " السوبرماركت"، وستة مراكز تجارية من      "الهايببرماركت"الكبرى متمثلة بمركزين تجاريين من      
 ١٢قد تم حتى اآلن اختيار وتـوفير        هذا و . م  ٢٠١٠ مركزاً تجارياً وذلك حتى      ١٨تطوير سلسلة من المراكز التجارية قوامها       

 .موقعاً استراتيجياً إلقامة هذه المراكز التجارية
 

التطوير العقاري التجاري والسكني، قامت المجموعة بإبرام لتكوين قطاع متخصص في وفي إطار سعي مجموعة صافوال 
) خبير لالستشارات الماليةالركز م(تتاب وكوكيل رئيسي لالك) لالستثمار والتمويل االستشاريالمركز (عقدين لتعيين كل من 

 ٧٠٠عملية التنسيق لطرح ما يزيد عن المستشارون الماليون وعليه، سيباشر . مستشار لترتيب تمويل مالي للشركة الجديدةك

مختارين ن يمستثمرريال من عقارات مجموعة صافوال للشركة الجديدة ومن ثم بيع جزء من حصص الشركة الجديدة لمليون 
 أو أن تقوم إدارة القطاع بالبحث عن بدائل أخرى وعرضها على مجلس إدارة المجموعة التخاذ القرار  القطاع الخاصمن

 . كما ستقوم الشركة الجديدة بالتعاون مع المستشارين الماليين الستقطاب تمويل للشركة بحوالي مليار ريال. المناسب حولها
 

مجموعة  ،  فقد دخلتية التشغيل المتمكنفي التكامل واحترافأكبر وإلضافة مزايا وللرقي بمستوى التطوير، إضافة إلى ذلك 
 تعمل من خالل خبرات عالمية اوهي شركة من جنوب أفريقي د ميوتشوال بروبرتيزأول شركة في شراكة مع  صافوال

)  كة المتحدة للممتلكات العقاريةالشر(تم إنشاء قد و. متخصصة في عدد من الدول في مجال إدارة المراكز التجارية والعقارات
 . لتقوم بتطوير وتأجير وإدارة خدمات المراكز التجارية، كما تدير جميع مشاريع قطاع العقار

 
 للعام الماضي  مليون ريال٤٣ مليون ريال، مقابل ٨٩مبيعات بلغت  ٢٠٠٥من الناحية المالية، فقد حقق قطاع العقار لعام 

بالعام  كما تضاعف صافي األرباح مقارنة ،في جدة "الجامعة بالزا "في الرياض و" ة مولالعزيزي"من خالل تشغيل وذلك 
 .م٢٠٠٥عام ل مليون ريال ٣١الماضي حيث بلغ 

 
 كبير من المستهلكين اًوالذي استطاع أن يجذب عددفي جدة التجاري الجامعة بالزا مجمع افتتاح في  يضاًنجح القطاع أكما 

مما عزز من " عمليتي التصميم والبناء"تشتمل على أول تجربة لمجموعة صافوال  هذا المجمع ن، حيث كاخالل فترة وجيزة
والذي قدرت " عالية المدينة"العمل حاليا في مشروع ويجري  . أشهر١٠ في مدة قياسية قدرهاأنجزتوقد خبرات المجموعة 

كما تم االنتهاء من . الهيئة الملكية في الجبيل هذا العامتكلفته بما يقارب الربع مليار ريال سعودي، وكذلك تم البدء في مشروع 
  . بمدينة الرياض الشفاوبمدينة جدة مدائن الفهد  واإلحساء، الروضة:  سوبرماركتتطوير وتسليم مشاريع

 
كما تم .  وينبع سنة لتوفير مواقع لمراكز تجارية في ينبع مع الهيئة الملكية للجبيل ٤٠كما أبرم قطاع العقار عقد استئجار مدته 

م  في نطاق تطوير السوبرماركت، بينما تتقدم عمليات اإلنشاء  في مشروع ٢٠٠٥توفير ثالث أراض في الرياض خالل عام 
يتم التخطيط الفتتاحهما خالل الربع األول حيث مركز الرمال مول في الرياض ومشروع الروشان مول في جدة بشكل ملحوظ و

 . م بمشيئة اهللا٢٠٠٦من عام 
 

  قطاع السكر :رابعاً 
انطالقا من استراتيجية المجموعة في النمو والتوسع في قطاع السكر بحيث تكون لها الريادة العالمية في مجال صناعة وتجارة 

 القطاع في البحث واالستكشاف لفرص استثمارية مميزة في أ بد،في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا المكرر السكر 
 إطالق منتج األسرة وإعادةم ٢٠٠٥منتج نواعم الجديد في عام إطالق منتجات جديدة، فقد تم وإطالق تطوير ل المنطقة وكذلك 

 والتصنيع في الشركة وذلك لضمان الوصول للمستهلك المحلي تبشكل وتصميم جديد، كذلك إعادة هيكلة إدارة اإلمدادا
 .والخارجي في وقت وسعر مناسب 
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عالمية أصدرت حكمها على االتحاد األوروبي بعدم إغراق األسواق العالمية من سلعة السكر فانه من  التجارة المنظمةوبما أن 

 . م مما يعزز استراتيجية القطاع في النمو والتوسع٢٠٠٦ مليون طن سنويا بنهاية ٦المتوقع أن يكون هناك عجز يقدر بحوالي 
 

عن واردات السكر باإلضافة إلى قواعد المحلية لحماية الجمركية  عام التحديات لقطاع السكر في ظل غياب ا٢٠٠٦يعتبر عام 
وأنظمة منظمة التجارة العالمية والنظام الجديد للسكر األوربي، ونتيجة لهذه التطورات فقد عمل قطاع السكر على إعداد الخطط 

 . الالزمة لمواجهة تلك العوامل الجديدة والمؤثرة في أسواق السكر العالمية والمحلية
 

لذلك يسعى القطاع لوضع الهيكلة . تطوير استراتيجية واضحة ومتكاملة ومتنوعة للنمو والتوسععلى كذلك يعكف قطاع السكر 
 . المطلوبة لمساعدة القطاع في اقتناص الفرص المميزة ربحيا والمتاحة لتحقيق أهدافه االستراتيجية

 
 سابقة الذكر وذلك عبر العواملدافه االستراتيجية في ظل  م، سيركز القطاع بشكل أساسي للحفاظ على أه٢٠٠٦وفي عام 

التركيز على تطوير وتعزيز القدرة التنافسية للشركة المتحدة للسكر عبر الريادة في تخفيض  التكلفة التشغيلية وكذلك النمو 
لمتحدة المصرية للسكر بجانب الحرص على إنهاء أعمال البناء في الشركة ا. والتوسع في السوق المحلي وفتح أسواق جديدة

كما سيواصل القطاع بحثه عن فرص استثمارية مميزة في منطقة الشرق األوسط وشمال . وتشغيلها تجاريا في الوقت المحدد
أسواق التجزئة وكذلك تطوير  بعض المشاريع القائمة حاليا شراءإفريقيا وذلك عبر بناء مصافي جديدة للسكر ، واالندماج و

 هذا باإلضافة إلى مواصلة القطاع لعمله الدؤوب في تطوير وتأهيل القدرات للقوى البشرية لدعم استراتيجية .للسكر في المنطقة
 :بالكامل الشركات الفرعية التاليةالقطاع دير يو . القطاعاالنمو والتوسع التي يتبناه

 
 :ر بالمملكةالشركة المتحدة للسك) أ

صنيع وتسويق السكر في المملكة العربية السعودية حيث تمتلك مجموعة صافوال الشركة المتحدة للسكر هي الرائدة في مجال ت
 رأس مال هذه الشركة والتي تمتلك المصفاة الوحيدة بالمملكة والواقعة في ميناء جدة اإلسالمي بمدينة جدة حصصمن % ٤١

 ". وتبلغ طاقتها اإلنتاجية حوالي مليون طن سنويا
 
 تعزيز مكانتها الريادية علىركَّزت الشركة جهودها  حيث واإلنجازات المميزة للشركة بالنجاح م عاماً حافال٢٠٠٥ًالعام يعتبر و

 بمتطلباتهم االستهالكية المختلفة اتها االستهالكية والعمل على رضا كافة العمالء والوفاءمن خالل تقليص اإلنفاق وتنويع منتج
 ٨٢م مقارنة بـ ٢٠٠٥ مليون ريال سعودي في عام ٩٢رباح بلغ من سلعة السكر، ونتيجة لذلك فقد حققت الشركة صافي أ

 %.١٢م بزيادة في الربحية بلغت ٢٠٠٤مليون ريال سعودي في عام 
  

% ٥كما حققت الشركة مبيعات تجاوزت مليون طن وألول مرة في تاريخها حيث ارتفعت المبيعات للشركة بنسبة تقدر بحوالي 
 فقد ارتفعت قيمة وبفضل من اهللا،. م٢٠٠٤ طن في عام  ألف٩٧٩ ـ مقارنة بم٢٠٠٥ مليون طن في عام ١,٠٢٩لتصل إلى 
جاءت معظم هذه المبيعات من السوق و. م٢٠٠٥ مليار ريال في عام ١,٤لتصل إلى أكثر من % ٢٨لشركة بنسبة مبيعات ا

 . لصالح السوق المحليإلى الخارج المحلي وهو األمر الذي أدى إلى تقليص صادرات الشركة 
 

 ١٨٩لتصل إلى % ١٠ممثلة في سكر األسرة وسكر زيادة وسكر نواعم فقد ارتفعت بنسبة عبوات التجزئة  مبيعات أما من ناحية
م ، وقد بلغ مجموع الحصة السوقية لمنتجات الشركة في ٢٠٠٤ ألف طن في عام ١٧٢م مقارنة بـ ٢٠٠٥ألف طن في عام 

 .أسواق المملكةفي % ٧٣م أكثر من ٢٠٠٥سوق التجزئة بنهاية عام 



 ٩

 
هذا العام  بناء وحدة التخطيط في الشركة تحت مظلة إدارة اإلمداد والتصنيع  وذلك قد شهد وفي جانب التطوير اإلداري ، ف

لضمان استمرار اإلمدادات الالزمة لعملية التصنيع وإعطاء المعلومات والتعليمات الالزمة لضمان الوصول للمستهلك بكفاءة 
ات ت الشركة بعمل دورات في التدريب والتطوير اإلداري لكافة مدراء الشركة بهدف التكامل بين اإلداركذلك قام. عالية 

 قامت بعقد دورة للتطوير والتدريب اإلدراي إلدارة مشتريات السكر الخام وكذلك إدارة دعم حيث، المختلفة وتسهيل اتخاذ القرار
م لعدة إدارات مثل التسويق ٢٠٠٦القرارات وإدارة المخاطر ، كذلك يتم التخطيط لعقد مثل هذه الدورات التطويرية في عام 

 .والمبيعات وإدارة اإلمدادات والتصنيع
 

 : دة للسكرالشركة المصرية المتح) ب
م العمل في بناء مشروع مصفاة الشركة المتحدة المصرية للسكر ٢٠٠٥ بدأ في شهر أكتوبر عام بفضل من اهللا عز وجل

مليون دوالر ١٠٧هذا وتقدر التكاليف المتوقعة لهذا المشروع بحوالي . والمقامة في عين السخنة بجمهورية مصر العربية
لمجموعة صافوال والنسبة المتبقية مملوكة لشركاء % ١٨ونسبة % ٥١نسبة فيها للسكر أمريكي والتي تمتلك الشركة المتحدة 

 . آخرين
 

م اختيار الموردين األساسيين لهذا المشروع وتم أيضاً طلب المكائن والمعدات الالزمة ٢٠٠٥من جانب آخر ، تم في عام 
م والتشغيل التجاري في منتصف نفس ٢٠٠٧ع األول لعام الربخالل ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبي للمشروع . للمشروع

أن مصفاة الشركة المصرية المتحدة للسكر صممت إلنتاج السكر بالمواصفات والجودة العالمية وبطاقة  اإلشارة إلى روتجد. العام
 . مليون طن سنوياً ١,٢٥ ألف طن سنوياً قابلة للزيادة لتصل إلى ٧٥٠إنتاجية تقدر بـ 

 
 :طاع البالستيكق:  خامساً
المملوكة بالكامل ، رعية شركة صافوال ألنظمة التغليف مجموعة صافوال نشاطها في قطاع البالستيك من خالل شركتها الفتدير

 حيث تمتلك شركة صافوال ألنظمة التغليف بالكامل مصنعي البالستيك في كل من جدة ، وإلحدى شركاتها الفرعية  للمجموعة
 . م٢٠٠٥ الذي تم شراءه خالل عام مصنع الشرق للبالستيك باإلضافة إلىوالرياض 

 
م وذلك ٢٠٠٤مقارنة بالعام المالي % ٢٣ النمو في مبيعات القطاع، حيث زادت مبيعات القطاع بنسبة م عام٢٠٠٥كان عام 

لمواصلة أسعار  وعلى الرغم من انخفاض هامش الربحية نتيجة .على الرغم من المنافسة الحادة التي شهدها سوق البالستيك
 بفضل اهللا ثم بفضل االلتزام والجهد الكبير الذي بذلته إدارة -القطاع حقق أن م، إال ٢٠٠٥المواد الخام ارتفاعها خالل العام 

كما أن القطاع نجح بحمد اهللا في تحقيق أهدافه .  زيادة كبيرة في المبيعات والتدفقات النقدية مقارنة بالخطة–وموظفي القطاع 
م في تطوير منتجات جديدة وفتح أسواق جديدة للتصدير، حيث زادت مبيعات المنتجات الجديدة محلياً ٢٠٠٥تيجية للعام االسترا
 . م٢٠٠٤مقارنة بعام % ٣٨وزادت مبيعات الصادرات بنسبة % ٨٩,٦بنسبة 

 
ث زادت المبيعات بشكل ، حيم٢٠٠٤ مليون ريال لعام ١٥٦مقابل  مليون ريال ١٩٢القطاع هذا العام مبيعات  إجمالي بلغ

صادرات القطاع زادت واضح في شريحة عبوات وأغطية منتجات األلبان ومنتجات المياه الصحية والمشروبات الغازية، كما 
. الدولتلك عمالئه الجدد في عدد من عدد ضاعف من كما السودان والمغرب والكويت واليابان،  كل من بشكل ملحوظ إلى

في مجال  عبوات منتجات األلبان ) PET(البولي إثيلين مصبعات حوظة في تحسين وتطوير حقق القطاع قفزة ملولقد 
 . والعصائر
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  ) PET(البولي إثيلين  التي تقوم بتطوير وتزويد مصبعات التغليف الشركة األولى في المنطقةأصبحت شركة صافوال ألنظمة 
 بمدينة اًك القطاع أرضكما تملَّ).  المشروبات الغذائية غير المبردةوهي تقنية تستعمل في تعبئة(التي تستخدم في تعبئة العبوات 

 .  في الرياض ولالستفادة من الميزة اإلستراتجية للموقعPETالـ الرياض لتوسيع 
 
 والمجموعة بصدد استكمال بعض اإلجراءات القانونية م مصنع الشرق للبالستيك٢٠٠٥ك القطاع خالل منتصف عام تملّ

تم االنتهاء من تنفيذ أنظمة تقنية المعلومات و، كما أنهى الدراسة القانونية والمحاسبية للمصنع، ء عملية التملكوالمالية إلنها
كذلك تم شراء قطعة أرض في المدينة الصناعية الثانية بالرياض بجوار مصنع .  األنظمة التي تعمل بها صافوالوموافقتها مع 

صنع، وتمت مراجعة الهيكل التامة اللمستقبلية لوجود مستودع للمواد الخام والمواد الشرق لتغطية الحاجة الماسة الحالية وا
 . اإلداري للمصنع والبدء في تنفيذ خطة لتحسين المبيعات والعمليات التشغيلية والموارد البشرية والمالية

 
 مليون ريال ٢٠٠ون ريال إلى  ملي٧٥زيادة رأسمال شركة صافوال ألنظمة التغليف من م ٢٠٠٥خالل عام من جانب آخر تم 

فاق المستقبل واثقاً بتوفيق اهللا وبما يمتلكه من موارد بشرية والنمو الذي يشهده القطاع الذي يستشرف آوذلك لمقابلة التوسع 
 .  بإذن اهللاألن يكون الرائد الوطني لشركات ومصانع البالستيك في المنطقةمتطلعاً ،  من النجاحومادية

 
 :متيازقطاع اال: دساًسا

م وذلك بهدف تطوير وتوسيع قطاع تجـارة        ٢٠٠٥يعد هذا القطاع من القطاعات الجديدة التي أطلقتها المجموعة في بداية عام             
المتسوقين في  جميع  احتياجات  لتلبية  التجزئة للمجموعة والمتمثل حاليا في قطاع األغذية وذلك ليشمل قطاعات مختلفة ومتنوعة             

 .السوق السعودي
 

 باالستفادة من انضمام المملكـة لمنظمـة        جزئة في السوق السعودي   أن هذا القطاع يهدف إلى تطوير تجارة الت       فبالذكر  الجدير  
مع شركات عالمية رائـدة      )  Franchise – حق امتياز (التجارة العالمية وطرح قطاعات جديدة وذلك من خالل إبرام اتفاقيات           

في ذات جودة عالية وقيمة مناسبة       من خبراتها الفنية العالية وطرح منتجات جديدة         بهدف استخدام عالماتها التجارية واالستفادة    
 .  السوق السعودي

 
فضال عن ذلك فان قطاع االمتياز يهدف إلى توفير فرص عمل مناسبة للشباب السعودي في هذا القطاع المتنامي، كما يهـدف                     

 .إلى المساهمة في تنمية وتطوير مجتمعنا  المحلي
 

يعد أيضـا   كما   ودعما استراتيجيا للمشاريع التوسعية الضخمة التي تقودها مجموعة صافوال           اً طبيعي اًطاع االمتياز تطور  يعتبر ق 
ينشؤها قطاع العقارات وذلك باسـتقطاب حقـوق        منافذ التي   حيث سيستفيد قطاع االمتياز من حجم ال      ،   لقطاع العقارات    مكمالً

ى خلق وإيجاد منظومة متكاملة من المحالت التجارية تجعل من مراكـز المجموعـة              امتياز لماركات عالمية ومتميزة تؤدي إل     
نظراً لكـون تلـك االمتيـازات       العقارية في موقع األفضلية من حيث المكونات والخدمات التي تقدمها تلك المراكز  لمرتاديها               

 . تحتويها تلك المراكز التجاريةمختارة بعناية فائقة مع مراعاة التوازن النوعي والكمي للمحالت التجارية التي
 

قطاع االمتياز أن يبني أسس قوية ألنشطته وأعماله التجارية خالل   على الرغم من قصر مدة انطالقه، استطاع        وبفضل من اهللا و   
 م حيث تم إبرام اتفاقيات امتياز وطرح منتجات عالية الجودة لها نفس االسم والمواصفات من عدد من مناطق العالم                  ٢٠٠٥عام  

هذا وقد افتـتح    . مثل جنوب أفريقيا، وأوروبا وبعض دول الشرق األقصى في مجال المطاعم، المالبس، والمصنوعات الجلدية             
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القطاع بالفعل سبعة مراكز له في مدينة جدة كما يخطط إلى توسيع نشاطه وإطالق منتجات ومنافذ بيع جديدة له خـالل عـام                       
 :  ومن هذه العالمات التي تم إطالقها.  من المحالت في مدينة جدةم في مدينة الرياض والدمام وعدد آخر٢٠٠٦

)Skiny, Carlo Rino, Bonia, Mugg & Bean, Mr. Clou( 
 

 :مجموعة قطاع استثمارات ال: سابعاًً
 المراعي شركة -أ

بإنتاج أكثر  تقوم  ي  المراعوتجدر اإلشارة إلى أن شركة      ،  رأسمال شركة المراعي  من  % ٢٨ نسبةحالياً   تمتلك مجموعة صافوال  
من مائتي منتجاً من الحليب الطازج ومشتقاته مثل اللبن والزبادي واألجبان فضالً عن منتجات العصائر ومعجـون الطمـاطم                   

في كل من السوقين    % ٤٠ المراعي المسجلة بحصة كبيرة من سوق األلبان في المملكة إذ تبلغ نسبتها              ةوتحظى عالم . وغيرها
 .السعودي والخليجي

 
من أبرزها تحول الشركة من شركة ذات مسـئولية محـدودة   م عدداً من التطورات واإلنجازات الهامة       ٢٠٠٥ الماليشهد العام   

لالكتتاب العام فـي    من أسهمها   % ٣٠نجحت الشركة في طرح     إلى شركة مساهمة عامة مدرجة بسوق األوراق المالية، حيث          
نشاء أحدث مزرعة ألبان لتضاف إلى سلسلة مزارع األلبان التابعة للشـركة            كما شهد العام الماضي إ    . سوق األسهم  السعودية   

ضافة إلى ذلك شـهد     إ.  بقرة من المواليد   )ألف ١٢( بقرة حلوب و   ) ألف ١٥(وهي مزرعة البديعة التي تبلغ طاقتها االستيعابية        
ثل في توسعة مجمع الشركة للصـناعات       العام نفسه تعزيز مرافق اإلنتاج والتوزيع مع اكتمال مشروع الشركة العمالق والمتم           

 كيلو متراً من مدينة الرياض ، ويتألف من         ١٣٠ ويقع المجمع على بعد      . مليون رياالً تقريباً   ٧٠٠الغذائية بتكلفة إجمالية قدرها     
لجديد وفق أحدث  ثالثة مرافق إنتاجية جديدة إلنتاج األلبان السائلة الطازجة وعصائر الفواكه واألجبان بأنواعها ويعمل المصنع ا              

 .زايا طويلة األمد ألعمال الشركةالتقنيات في مجال المعالجة والتخزين مع إعطاء م
 

وتـدير  . م توسعاً هاماً في شبكة الشركة  للمبيعات والتوزيع مع افتتاح وإعادة تطوير المراكـز القائمـة                ٢٠٠٥كما شهد عام    
بغـرض إيصـال    الخليجي   مراكز في دول مجلس التعاون       ٩و   ملكة في الم  ١٢ مركزاً للمبيعات منها     ٣١الشركة حاليا حوالي    

لقد اسـتطاعت   و.  زيارة فردية أسبوعيا    ألف ١٠٠ من   ، مع القيام بأكثر    ألف محل للبيع بالتجزئة    ٢٧منتجات الشركة ألكثر من     
رق األوسط في عـام     ان في الش  شركة المراعي من خالل تلك اإلنجازات المحافظة على مركزها الرائد بصفتها أكبر شركة ألب             

 . موظفا٥٦٨٥ً، وقد صاحب ذلك التطور تطور مماثل في زيادة القوة العاملة اإلجمالية ليصل إلى م٢٠٠٥
 
 )هرفي(شركة هرفي للخدمات الغذائية  -ب

جهودها م ٢٠٠٥في عام ) من حصص رأسمالها % ٧٠والتي تمتلك مجموعة صافوال (واصلت شركة هرفي للخدمات الغذائية 
في مجال الوجبات الرائدة مركزها كإحدى الشركات الوطنية األمر الذي يعزز من ، في جميع األصعدة نشاطاتها يرفي تطو

 . السريعة في المملكة
 

 ٢٠٠٥افتتاح عشرة فروع مطاعم جديدة خالل عام من  – بحمد اهللا –شركة هرفي تمكَّنت  التوسعية فقد اوتطبيقاًً الستراتيجيته
ليرتفع بذلك عدد فروع مطاعم هرفي  ، وقد تم افتتاح هذه المطاعم في الرياض وجدة والدماموتوزيعها بعنايةتم اختيار مواقعها 
إن االنتشار الواسع والعدد الكبير لفروع هرفي . تقدم مجموعة كبيرة منها خدمة التوصيل السريع  فرع١٠٢في المملكة إلى 

ن حجم سوق الوجبات السريعة في المملكة متفوقة على معظم الوكاالت ن الشركة من استحواذ مطاعمها على أعلى نسبة ممكَّ
م افتتاح فرعين في دولة تومن ناحية أخرى، وضمن الخطط التوسعية خارج حدود المملكة، . األجنبية والمطاعم المحلية
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 ٢٥ناسبة مرور طوات بمهذه الخوقد جاءت ) Franchise (م وذلك بطريق االمتياز٢٠٠٥اإلمارات العربية المتحدة خالل عام 
 . على إنشاء أول مطعم هرفي في الرياضعاماً 

 

التقنيات وخطوط اإلنتاج المتواجدة من حيث في الشرق األوسط من نوعه يعد األحدث والذي  -كما واصل مصنع هرفي للحوم 
بلحوم كافة مطاعم هرفي بتزويد نع هذا المص ويقوم .المختلفةرجر الدجاج بأنواعه يإنتاج بببمبتدئاً حوم ل إنتاجه من ال-فيه 

ملبياً الحتياجات أنواع اللحوم وكافة منتجاً لفي المستقبل القريب هذا المصنع  ليكونلتحقيق فكرة االكتفاء الذاتي الدواجن 
 .سواق المحلية والخليجية في المستقبل القريباأل

 

 لمعارض هرفي للحلويات والمخبوزات والشوكوال، الجديدةمطاعم هرفي ، وبعد النجاح الذي حققته سلسلة على صعيد آخر
هذه . جديدة إلى القائمة ليصبح عدد الفروع سبعة فروع تغطي عدة مناطق من مدينة الرياض أربعة فروعتمت إضافة 

المعارض المميزة بديكورها وطريقة العرض المميز أبدت مرونة واستجابة عالية لمتطلبات السوق بمنتجات جديدة وألول مرة 
 . في هرفي وبعض المنتجات التي تتميز هرفي باإلنتاج الحصري لها

 

وذلك بفضل اهللا ثـم بفضـل الحمـالت         مقارنة بالعام الماضي    % ٢٠من ناحية أخرى، زادت مبيعات شركة هرفي بأكثر من          
منتجاتهـا وقـد    ومطاعم هرفي   عن   حملة ترويجية وعروض منافسة      ٣٠التسويقية التي أطلقتها الشركة والتي بلغت أكثر من         

 . لعدد من المنتجات الجديدةطرحها هذا باإلضافة إلى تطويرها و. الشرائح والفئات العمريةجميع هذه الحمالت استهدفت 
 

ضمن سعيها الجاد للتحول إلى شركة مساهمة، تقدمت الشركة في العام الماضي بطلبها للجهات المختصة في هذا الخصوص ،                   
هرفي إلى شركة مساهمة فـي     شركة   للحصول على الموافقات الالزمة، ومن المتوقع إن يتم تحول           وتتم اآلن متابعة هذا الطلب    

 .بإذن اهللالقريب العاجل 
 

 : ت البتروكيماويانشاط) ج
استثماراتها في أنشطة ذات ربحية متميزة لتوسيع ضمن إستراتيجية المجموعة م ٢٠٠٥خالل عام النشاط هذا الدخول في تم 

  المجموعة، تملكتياالستراتيجوتطبيقاً لهذا التوجه  .إضافة إلى القطاعات التي تعمل بها حالياًواعدة  جديدة وإنشاء قطاعات
 المستثمرين الخليجيين والعرب بقيادة الشركة المصرية لألسمدة وذلك بالمشاركة مع تجمع منمن رأسمال % ٣٠ حصة بلغت 

هذا باإلضافة إلى أن مجلس إدارة .  ريال مليون ٤١٣الحصة حوالي مة تملك قيحيث بلغت ، شركة القلعة لالستثمارات المالية 
المتخصصة في مجال " جسور" في مشروع شركة ريال مليون ٣٧٥قدره مبلغ المساهمة باستثمار المجموعة وافق على 

 المشروع في مقر الهيئة إطالق هذهوقد تم . واحد مليار ريالصناعة البتروكيماويات والمقرر أن تبدأ العمل برأسمال قدره 
  . م٢٠٠٥ في ديسمبر العامة لالستثمار في الرياض

 

 :قطاع الخدمات المساندة: ثامناً 
 ة شركة رؤي -أ

م ، ٢٠٠٥ خالل عام –وإحدى شركاتها الفرعية  المملوكة بالكامل لمجموعة صافوال -واصلت شركة رؤية لتقنية المعلومات 
مركز مشترك (وتم خالل العام فصل نشاط شركة رؤية، حيث تم إنشاء  للمجموعةلومات تقديم خدماتها في مجال تقنية المع

وتم تخصيص هذا الجزء من النشاط لتقديم خدمات تقنية )  - IT Shared Services Centerلخدمات أنظمة المعلومات
خالل كما واصلت شركة رؤية أيضا . هاشركات الفرعية التابعة لاللإلدارة العامة للمجموعة والمعلومات والحلول اإللكترونية 

الخدمات جودة والخارجيين عمالء الشركة زيادة في بإذن اهللا سيساهم ، مما  لعمالء خارجيينهاتقديم خدمات م٢٠٠٥عام 
 . وتدرس إدارة الشركة عدد من الخيارات المتعلقة بمستقبل الشركة وأعمالها.المقدمة لهماإللكترونية الحلول و
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 : وارد البشريةتطوير الم -ب
إن برامج توطين الوظائف التي تتبناها مجموعة صافوال قد ساهمت بشكل كبير فـي رفـع نسـبة السـعودة                     :برامج السعودة 

بالمجموعة ، والتي تشتمل على تقديم أفضل خدمات التدريب والتطوير للشباب السعودي وذلك بتكثيـف البـرامج التدريبيـة                   
 ليقـوم   ى المتـدرب  تحديد واكتشاف نقاط القـوة لـد       إلى نظام تطوير بعيد المدى، حيث يتم         واالرتقاء بها من مفهوم الدورات    

بتعزيزيها بالشكل األمثل ومساعدته كذلك في تحديد واكتشاف النقاط التي تحتاج إلى تطوير ، حيث يتم وضع برنامج لتنميتهـا                    
 . فّعال في تحقيق أهداف المجموعة المستويات وليساهم بشكل ىوذلك بهدف االرتقاء بأداء الموظف إلى أعل

 

وتعد هذه البرامج من أهم عوامل الجذب للكوادر السعودية الطموحة، فقد آتت هذه الجهود بفضل اهللا ثمارها وذلك من خـالل                     
 عـن  %١٤,٤م أي بزيادة بلغـت     ٢٠٠٥لعام   % ٤٣,٤م مقابل   ٢٠٠٤لعام   % ٢٩رفع نسبة السعودة في المجموعة ككل من        

وعلى مستوى القطاعات فقد تمكنـت      . م٢٠٠٥ % ٦٦,٧ة العامة للمجموعة    كما بلغت نسبة السعودة في اإلدار     . ةالسنة الماضي 
للعام الماضي إلـى    % ٤٥من  ) شركة صافوال لزيوت الطعام سابقاً    (المجموعة من رفع نسبة السعودة في شركة عافية العالمية          

وفي قطـاع التجزئـة مـن       . م٢٠٠٥للعام   % ٤٨,٢٧إلى  % ٤٦وفي الشركة المتحدة للسكر من      .  م٢٠٠٥للعام   % ٤٨,٥٧
وفي شـركة رؤيـة     . م٢٠٠٥لعام  % ٣٤إلى  % ٣٢وفي قطاع التغليف من     . م٢٠٠٥للعام  % ٣٣,٦للعام الماضي إلى    % ٢٧

 .م٢٠٠٥لعام % ٢٩م إلى ٢٠٠٤لعام % ٢٢,٥لتقنية المعلومات من 
 

اآلن عملية اإلعداد لالتفـاق     هرفي  وتجري  . لعاملين في الشركة  من إجمالي ا  % ٣٠نسبة السعودة في شركة هرفي      بلغت  كما   
عدد موظفي شركة هرفي    رفع   شاباً سعودياً خالل العام الجاري والمقبل بما ي        ٣٠٠مع صندوق تنمية الموارد البشرية لتوظيف       

 حـد بتحديـد  ن وذلك وأكدت الشركة التزامها بموظفيها السعوديي    . م٢٠٠٨ شاب سعودي بحلول عام      ١٠٠٠إلى  من السعوديين   
 . ريال٢٧٠٠ليكون بواقع موظفيها السعوديين العاملين في مطاعمها ومنشآتها لرواتب أدنى 

 
ة بندة  يمن جانب آخر وتتويجاً لهذه الجهود، فقد تم تكريم شركة هرفي للخدمات الغذائية والشركة المتحدة للسكر وشركة العزيز                 

 نسـب   ا العمل ورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية وذلك لتحقيقه          من قبل معالي وزير   ) قطاع التجزئة (المتحدة  
 . سعودة مرتفعة ولجهودها المكثفة في مجال توطين الوظائف

 

نشاء مركز صافوال للتدريب والتطـوير والـذي        إبصدد  ة  إن المجموع الكوادر البشرية ف  وفي إطار االستثمار من خالل تطوير       
 وتـدريب   لمـديرين تـدريب ا  مجموعة ومنها   ف المجاالت الوظيفية في ال    لدريبية مكثفة تخدم مخت   م برامج ت  يقديتخصص في ت  س

  . والتدريب المهني والتدريب الفني والتـقنينالمدربين وتدريب مساعدي اإلداريي
 

 ولية االجتماعية ؤبرامج المس: ج
 برامج المسؤولية االجتماعية في يوليو إدارة إنشاء  مجموعة صافوال فقد تمتسير عليهالذي " توازنم الالطريق" لنهج  تعزيزاً
 أخالقية تعكس تعامل المجموعة مع ئوالمسؤولية االجتماعية بمفهومها العصري الحديث هي ثقافة مبنية على مباد. م٢٠٠٤
وفي  .شفافية والباألمانةوالمجتمع ككل بطريقة تتسم  موردين ومستثمرين ومساهمين ومن موظفينالمكونة لها  األطرافجميع 

تشكيل لجنة من أعضاء مجلس اإلدارة لوضع إستراتيجية وأهداف برامج المسؤولية بمجموعة الادرت ، بهذا الخصوص
تباشرها كانت البرامج التي وتطوير  عن رعاية مسئولةتكون المسئولية االجتماعية لاالجتماعية، ثم تبع ذلك إنشاء إدارة 
 اأطلق عليهمبادرة أخرى و" مواثيق صافوال "اأطلق عليهمبادرة لمجال وذلك تحت المجموعة منذ سنوات طويلة في هذا ا

 ".جسور صافوال"
 

إلى العمل " مواثيق صافوال "حيث تهدف مبادرة، الذي تنتهجه المجموعةتجاهين لتحقيق هدف التوازن هذين االقد تم تحديد و
أن العالقة بين ، باعتبار العمالء والموردينوالمساهمين ومع كل من الموظفين  سياسات المعمول بهاوتعزيز التطوير  على
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العمل على تطويرها بشكل هود يجب على المجموعة احترامها وتطبيقها ومواثيق وعبهم  تربطها األطرافهؤالء المجموعة و
 .مستمر

 
جتمع الذي تعمل فيه تهدف إلى المشاركة والمساهمة في تطوير وتنمية الموالتي ) جسور صافوال(  األخرى هيمبادرةالو

 من خالل عدة صافوالتعمل وفي هذا الخصوص .  وذات قيمة مضافة للمجتمعبرامج فعالةتبني ودعم المجموعة من خالل 
جسور تركز على البرامج التي تهتم بالتعليم والتدريب والتوظيف، من خالل اتفاقيات تعاون مع عدة جهات متخصصة في تلك 

 :  ومنها،المجاالت
 للتنمية والخدمات دعم أصحاب المشاريع الصغيرة، ونفذ بالتعاون مع جمعية األمير ماجد بن عبد العزيز برنامج  •

أسرة منتجة من خالل هذا البرنامج وتم تدريبهم على العديد من المهن والحرف  ١٠٠وتم البدء في دعم  االجتماعية
 .  عوائد بيعهان تسويق منتجاتهم والحصول على دخل ثابت من خاللمالتي تمكنهم 

 

وقعت مجموعة صافوال مع مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة التابع للغرفة التجارية الصـناعية بجـدة، لتمويـل                   •
من خالل دورات متخصصـة     لهذه المشاريع   مشاريع صغيرة يتبناها المركز ويتم فيها تقديم المشورة الفنية واإلدارية           

 .ثل هذه المشاريعمع جهات محلية وأجنبية متخصصة في دعم م
 

مجموعة اتفاقية مع جامعة الملك عبد العزيز بجدة ـ شطر الطالبات ـ   الدعم المشاريع واألبحاث العلمية حيث وقعت  •
ويهدف هذا البرنامج إلى قيام الطالبات في جامعة الملك عبد العزيـز    ) التعلم من خالل خدمة المجتمع      ( لدعم برنامج   

طلوبة في البرنامج الدراسي بحيث تتاح الفرصة لهم بإنجاز مشاريعهم البحثية بشكل عملـي              بالقيام بتنفيذ المشاريع الم   
التي بالتعاون مع مجموعة صافوال التي ستقدم برامج تدريبية وفقاً الحتياجات التدريب والتطبيق العملي للمادة والجهة                

  . سيتم تقديم الخدمة لها
 

، وقد أبرمت المجموعة اتفاقية تعاون مع مركـز السـيدة           ن في توظيفه  تدريب المواطنات حديثات التخرج والمساهمة     •
خديجة بنت خويلد بالغرفة التجارية الصناعية بجدة لدعم تأهيل المجتمع النسائي عن طريق تنظيم ورش عمل تؤهـل                  

لعزيز بجدة  ا وتم االتفاق مع جامعة الملك عبد      مواطنة،   ١٠٠المتدربات لاللتحاق بسوق العمل وتم االنتهاء من تدريب         
 ". قادة أعمال المستقبل "  لالندماج في سوق العمل تحت شعار برنامج نالتخرج وتأهيلهات على تدريب حديث

 

تدريب وتوظيف ذوي االحتياجات الخاصة من الصم والبكم وذوي اإلعاقات الجسدية األخرى وتم حتى اآلن توظيف                 •
تطبيقهـا فـي     عمليات التوظيف لمضاعفة العدد و      التوسع في  من هذه الفئة في أسواق بنده وتعمل المجموعة على        ٢٢

، وقد أبرمت المجموعة اتفاقية مع جمعية إبصار الخيرية لدعم برنامج تأهيـل المعـاقين               قطاعات المجموعة األخرى  
 .  رجل وامرأة٣٢توظيف   إلىياً ويهدف هذا برنامجبصر

 

 الصناعية بجدة وبالتعاون مع مكتب العمل بمحافظـة جـدة           قامت مجموعة صافوال بتوقيع اتفاقية مع الغرفة التجارية        •
، وذلك لدعم حصولهم على وظائف تمكنهم        الخاصة في الغرفة التجارية بجدة     االحتياجاتلتأسيس مكتب لتوظيف ذوي     

من أداء دورهم في المجتمع ويشتمل التعاون على تقديم خدمات تساعد في تنمية االهتمام بالبنيـة التحتيـة لتـدريب                    
 .أهيل ذوي االحتياجات الخاصة وإكسابهم مهارات لالندماج في المجتمعوت

 

  الشفافية واإلفصاح  مبدأبرامج تعزيز) د
م بمسئولية وأعباء المراقبة الداخلية وهو الضمان استقاللية المراجعة ومهنيتها قامت المجموعة بتعيين مكتب مراجعة خاص للقي

والذي يرفع تقارير دورية للجنة المراجعة وإدارة المخاطر ) Ernest & Young( المعروف  يونغومكتب إيرنست 
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كما أن لجنة المراجعة حرصت خالل العام . م أربع اجتماعات لهذا الغرض٢٠٠٥بالمجموعة، حيث عقدت اللجنة خالل عام 
ويقر مجلس اإلدارة صحة . يةم على التأكد من أن نظام الرقابة الداخلية في الشركة أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعال٢٠٠٥

 . إجراءات الرقابة الداخلية
 

م نشاطها ٢٠٠٤التي تم تكوينها خالل عام  ) Corporate Governance Committee(لضوابط اإلدارية لجنة اواصلت 
التنفيذية  اإلدارةمجلس اإلدارة وينتهجها تعزز من عملية الشفافية واإلفصاح والتي  والضوابط التي طالخطومتابعة وضع في 

وافق مع التي تم تطويرها للتتاألنظمة واللوائح المتعلقة بالشفافية واإلفصاح وسرية المعلومات تلك تنفيذ متابعة من خالل وذلك 
موافاة هيئة السوق المالية بجميع ولقد تمت هيئة السوق المالية ووزارة التجارة وغيرها من المعايير العالمية أنظمة ولوائح 

تعزز مبدأ تكوينها لتم أدناه اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة والتي . والتي تعزز من عملية الشفافية واإلفصاحالمتطلبات 
 : الشفافية واإلفصاح

 

 لجنة المسئولية االجتماعية لجنة الضوابط اإلدارية لجنة المراجعة وإدارة المخاطر
 رئيس اللجنة  الدكتور غسان أحمد السليمان - رئيس اللجنة ر غسان أحمد السليمان   الدكتو-رئيس اللجنة  ىإبراهيم محـمد العيس األستاذ -
 عضو اللجنة   معالي المهندس عادل محمد فقيه  -عضو اللجنة  تلمسانيعلي  الدكتور عبد اهللا محمد - عضو اللجنة ائي ـالح أحمد العيس األستاذ ص-
 عضو اللجنة   الدكتور عبد الرؤوف محمد مناع  -عضو اللجنة   األستاذ محمد عبد القادر الفضل - للجنةعضو ا  األستاذ عبد العزيز بن خالد الغفيلي-
 عضو اللجنة  تلمسـانيعلي  الدكتور عبد اهللا محمد -عضو اللجنة   األستاذ موسى عمران العمران -عضو اللجنة  عمار عبد الواحد الخضيري  األستاذ -

 عضو اللجنة  األستاذ محمد عبد القادر الفضل-منسق اللجنة   م ـرب هاشـ الدكتور أيمن ع-منسق اللجنة   سن إخوان دكتور محمد على ح ال-
 عضو اللجنة ري ـد أمين قشقـ الدكتور محم- أمين اللجنة   األستاذ محمود منصور عبد الغفار - أمين اللجنة   األستاذ محمود منصور عبد الغفار -
 عضو اللجنة ر  إبراهيم حسن المدهون الدكتو-    
 منسق وأمين اللجنة   األستاذ محمود منصور عبد الغفار -    

 مواضيع أخرى : تاسعاً 
 :بيان بأصول وخصوم الشركة للخمس سنوات السابقة بآالف الرياالت السعودية :)أ

 :  بيان الموجودات للخمس سنوات األخيرة: أوال
 م٢٠٠١ م٢٠٠٢ م٢٠٠٣ م٢٠٠٤ م٢٠٠٥ 

 ١,٠٦٢,٣١٩ ١,٠٠٧,٨٨٠ ١,١١١,٠٧٠ ٢,١٤٠,٥٧٣ ٢,٩٤٣,٦٠٥ الموجودات المتداولة 

 ٢,٥١٥,٤١٧ ٢,٤٦٣,٧٥٤ ٢,٨٤٦,٢١٠ ٤,٠٥٤,٣٦٥ ٥,١٧٣,٦٦٦ الموجودات الثابتة 

 ٣,٥٧٧,٧٣٦ ٣,٤٧١,٦٣٤ ٣,٩٤٧,٢٨٠ ٦,١٩٤,٩٣٨ ٨,١١٧,٢٧١ المجموع 

 :بيان المطلوبات للخمس سنوات األخيرة: ثانياً
 م٢٠٠١ م٢٠٠٢ م٢٠٠٣ م٢٠٠٤ م٠٠٥٢ 

 ١,٠٤٤,١٠١ ١,٠٠٤,٣٣٧ ١,٤٠٤,٧٥٣ ٢,٢٠٤,٠٩٧ ٣,٢٧٩,٠١٥ مجموعة المطلوبات المتداولة 

 ٥٤٢,٦٥٢ ٣٦٥,٥٧٠ ٣٢٢,٢٣٣ ١,٢٨٧,٥٨٨ ١,١٩٢,١٨٠ مطلوبات طويلة األجل 

 ١,٥٨٦,٧٥٣ ١,٣٦٩,٩٠٧ ١,٧٢٦,٩٨٦ ٣,٤٩١,٦٨٥ ٤,٤٧١,١٩٥ مجموع المطلوبات 

 :بحقوق المساهمين للخمس سنوات األخيرةبيان : ثالثا 
 م٢٠٠١ م٢٠٠٢ م٢٠٠٣ م٢٠٠٤ م٢٠٠٥ 

 ١,٩٩٠,٩٨٣ ٢,١٠١,٧٢٧ ٢,٢٢٠,٢٩٤ ٢,٠٧٠,٨٥٥ ٢,٩٨٥,١١٣ )  قبل حقوق األقلية(مجموع حقوق المساهمين 

 حقوق متضمنة ل(مجموع حقوق المساهمين 

 )  األقلية

١,٦٥٨,٣٤٩ ١,٧١٧,٦٨٩ ١,٨٤٩,٨٤٢ ٢,٠٧٣,٢٥٣ ٣,٦٤٦,٠٧٦ 

 
 
 



 ١٦

 

 أعضاء مجلس اإلدارةأتعاب  -ب
ما تم إجمالي بلغ فقد الخصوص في هذا والصناعة توجيهات وزارة التجارة ل ووفقاًلنظام األساسي لمجموعة صافوال لاستناداً 

  كما بلغل،ريا) ٢,٤٠٠,٠٠٠(مبلغ  م٣١/١٢/٢٠٠٥مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في رصده كمكافأة ألعضاء 
المجلس من قامة ألعضاء جتماعات المجلس ومصاريف السفر واإلمالي ما تم صرفه ألعضاء مجلس اإلدارة كبدل حضور الإج

اطر ، لجنة وإدارة المخلجنة المراجعة (إجمالي ما تم صرفه ألعضاء اللجان المنبثقة من المجلس وجدة محافظة خارج 
باإلضافة إلى  )ولية االجتماعية، لجنة المسؤنة الضوابط اإلداريةداري، لجالتعاقب اإلالمكافآت و، لجنة الصناديق االستثمارية

 .ريال) ٥٢١,٦٠٠(مكافأة أمين سر المجلس 
 

) ١,٣٥٤,١٦٣(مبلغ م ٢٠٠٥الربع األول من العام عن السابق  المنتدبمجلس اإلدارة عضو بلغ ما تقاضاه ، من جانب آخر
من % ١(األداء  ةمكافأو وتأمين تعاوني ضمن برنامج الموظفينوبدل سكن بدل مواصالت رواتب ويتضمن هذا المبلغ  وريال

 األرباحمن % ١ما يمثل  وهو  ريال٧,٤٣٨,٩٥٩هذا باإلضافة إلى مبلغ . م٢٠٠٥ للربع األول من عام )صافي األرباح
شركة مساهمة عامة خالل عام ا لالكتتاب العام وتحولها لهنتيجة لطرح شركة المراعي ألسهمالمجموعة ها تالرأسمالية التي حقق

 ريال) ٣,٣٠٩,١٢٣(مبلغ  ٢٠٠٥المالي  أرباع من العام ة الجديد عن الثالثبلغ إجمالي ما تقاضاه العضو المنتدبكما  .م٢٠٠٥
لعقد اً ل األداء وذلك وفقةمكافأوبدل مواصالت وبدل سكن وتأمين تعاوني ضمن برنامج الموظفين رواتب ووهو عبارة عن 

 . المبرم معه
 

الخطة منها خمس اجتماعات مجدولة حسب م ٢٠٠٥عقد مجلس إدارة المجموعة عشرة اجتماعات خالل العام المالي هذا وقد 
  . سبع اجتماعات للعضو الواحدأعضاء المجلس كان متوسط حضور وقد وخمس اجتماعات استثنائية، 

 

 : الخاتمة) ج
المجموعة خر بدخول تكما يف، م٢٠٠٥لعام ريال فية بلغت أكثر من مليار ألرباح صابتحقيق المجموعة إن مجلس اإلدارة يفتخر 

قيمة أن تمثل  ألول مرة والتي يتوقع ت وبدخول المجموعة نشاط البتروكيماوياقطاعات جديدة مثل قطاع العقار وقطاع االمتيازل
فين وولي عهده األمين بخالص الشكر لفرصة ليتقدم لخادم الحرمين الشريهذه اينتهز أن يسره كما . إضافية لنشاط الشركة

 كما يتقدم المجلس بخالص شكره وتقديره إلى حكومة خادم الحرمين .الوطنوالتقدير لما يبذلونه لتحقيق رفاهية وأمن هذا 
  .المستمرةالشريفين الرشيدة على دعمها ورعايتها 

 

هذه المناسبة مجلس اإلدارة  كما ينتهز .دعمهموعلى ثقتهم ومستهلكي منتجاتها عمالء المجموعة  جميعكما يشكر المجلس 
دعمهم، داعين اهللا عز وجل أن يتوج هذه الثقة والدعم على على ثقتهم والمجموعة لمساهمي شكره وامتنانه خالص يعرب عن ل

ودهم لجه الفرعية ومنسوبيها هاإلدارة المجموعة وشركات الشكر موصوٌلكذلك و.  للمجموعةواالزدهاربالمزيد من التطور 
 خالل العام اإلنجازات والتميزالمزيد من إلى اإلدارة مجلس  كما يتطلع .م٢٠٠٥ المالي متميز خالل العامئهم الأداالمخلصة و

 . م٢٠٠٦
 ولي التوفيق ،،،واهللا                                  

 س إدارة مجموعة صافوالمجل


