










٢



المحتويات
٤-٦٤    

٦    
١٨  
١٨    
٢١   –
٢١   

٢٢   
٢٢    
٢٣  –
٢٣    
٢٣   
٢٥   
٢٧  
٢٨  

٣٢   
٣٤   
٣٤  
٣٥ 
٣٦     
٣٨   
٤٢    
٤٣    
٤٥ 
٤٦   
٤٨ 
٤٩   
٥٠    
٦١  

٦٤    


٦٥-١٠٠  

٣



٤

مجلس إدارة المجموعة

حقائق وأرقام:


  
 


   

  



 

IIR Middle East  
                





٥





   
    

           


 
       
   
              
   

  

         


       


 

 تقرير مجلس ا�دارة 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 
 

 



تقرير مجلس ا�دارة 

أوًال: أبرز إنجازات المجموعة 




  




 
            



                

  
 
 
   




 
 
          

 

 
 
          



                
   
   

٦




 

 



                
  




 




              
             
                  








 

               
 




             



               
        

٧



  
 





 
 





                 
 
 

 


  

         –        



٨



٩

 

 
   

     

     

    

    

     –  

    

    

    

    

    

        
 

     –

        
  

     

     

    

    



١٠

            
 












      

   
    











 











       





         
      




















١١










 










 











Mugg & BeanBoniaCarlo Rino

Jacqueline RiuTom TailorYves Rocher












 
   



 

إيرادات مجموعة صافوال 
حسب قطاعاتها الرئيسة 

للعام المالي ٢٠٠٧




  
 


 




               
  



     

     

      

      

     

     

      –

     

     

     

     


     

    



 

      –

    


 
 

     
 

     
 

      

     

١٢

نمو إيرادات صافوال لخمس 
سنوات ( ٢٠٠٣ - ٢٠٠٧م )

( بماليين الرياالت)

 ٢٠٠٧   ٢٠٠٦   ٢٠٠٥   ٢٠٠٤   ٢٠٠٣











 















نمو صافي أرباح صافوال 
لخمس سنوات ( ٢٠٠٣ - ٢٠٠٧م )

( بماليين الرياالت)

 ٢٠٠٧   ٢٠٠٦   ٢٠٠٥   ٢٠٠٤   ٢٠٠٣



  




 
   



     

      

     

     

      –

     

        

     

     

     

      

      

     

     

      

     

      

     


١٣

التغير في حقوق المساهمين (قبل حقوق اCقلية) لخمس سنوات من ٢٠٠٣ إلى ٢٠٠٧م 

ت)
اال

ري
 ال

ن
يي

ال
(م

 ٢٠٠٧               ٢٠٠٦              ٢٠٠٥               ٢٠٠٤               ٢٠٠٣












 









   


  

   


 









 





  










 

 









١٤



 

 


























 





     







      





    






١٥















 




 


   
 
 

 

   

 


 –


 –


      
 










 






١٦



   






 



 
 




١٧

رسم بياني يوضح نمو توزيع أرباح مجموعة صافوال خالل الفترة
من عام ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٧

٢٠٠٧         ٢٠٠٦        ٢٠٠٥         ٢٠٠٤         ٢٠٠٣         ٢٠٠٢         ٢٠٠١

ت)
اال

ري
 ال

ن
يي

ال
(م


























١٨

أ) قطاع صافوال لRغذية

ثانيًا: نتائج أداء قطاعات أعمال المجموعة



قطـاع زيــوت
الـطــعـام

    


   





    
      



  
         


      


           

  
 
 



١٩



٢٠
               
              
 
  


 



                
 – –





٢١




        
 
        
 
          
    
          


           
 




 –
 –
        
              
  
               

 






             

 



       
 


  
   





 

     
 
 "              
"



 

٢٢




               
    
 



 –


  

 
         
             
 



  

 

               
  
   
   
 

  
              





 
  

              



٢٣



٢٤

قطاع السكر 
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